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SPECIAL INFORMATION   
 

SPECIAL INFORMATION
 - The appliance may be used by children aged 8 

and up and persons with reduced physical, sen-
sory or mental capabilities or a lack of experience 
and know-how, provided that they are supervised 
or they have been instructed on how to use the 
appliance safely and have understood the result-
ing risks. Children must never play with the ap-
pliance. Children must never clean the appliance 
or perform user maintenance unless they are 
supervised.

 - Observe all applicable national and regional reg-
ulations and instructions during installation.

 - The appliance is not approved for outdoor 
installation.

 - Observe the minimum clearances (see chap-
ter "Installation / Preparations / Siting the 
appliance").

 - Observe the requirements concerning the instal-
lation room (see chapter "Specification / Data 
table").

 - If the appliance is permanently connected to the 
power supply, ensure that the appliance can be 
separated from the power supply by an isolator 
that disconnects omnipolar with at least 3 mm 
contact separation. Contactors, mains isolators or 
fuses can be used for this.

 - Observe the safety measures to prevent contact 
with dangerous 'live' currents.

 - Observe the MCB/fuse protection required for 
the appliance (see chapter "Specification / Data 
table").

 - The power cable must only be replaced (for ex-
ample if damaged) with an original spare part by 
a qualified contractor authorised by the manufac-
turer (connection type X).

 - The appliance is pressurised. During the heat-up 
process, expansion water will drip from the safety 
valve.

 - Regularly activate the safety valve to prevent 
it from becoming blocked, e.g. by limescale 
deposits.

 - Drain the appliance as described in chapter "In-
stallation / Maintenance and cleaning / Draining 
the cylinder".

 - Install a type-tested safety valve in the cold water 
supply line.

 - The maximum pressure in the cold water supply 
line must be at least 20 % below the response 
pressure the safety valve. If the maximum pres-
sure in the cold water supply line is higher, install 
a pressure reducing valve.

 - Size the drain so that water can drain off unim-
peded when the safety valve is fully opened.

 - Fit the discharge pipe of the safety valve with 
a constant downward slope and in a room free 
from the risk of frost.

 - The safety valve discharge aperture must remain 
open to atmosphere.
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OPERATION

1. General information
The chapters “Special information” and "Operation" are intended 
for appliance users and qualified contractors.

The chapter "Installation" is intended for qualified contractors.

 Note
Read these instructions carefully before using the appli-
ance and retain them for future reference.
Pass on the instructions to a new user if required.

1.1 Safety instructions

1.1.1 Structure of safety instructions

!  KEYWORD Type of risk
Here, possible consequences are listed that may result 
from failure to observe the safety instructions.
ff Steps to prevent the risk are listed.

1.1.2 Symbols, type of risk

Symbol Type of risk
 
 

Injury 
 

 
 

Electrocution 
 

 
 

Burns
(burns, scalding) 

1.1.3 Keywords

KEYWORD Meaning
DANGER Failure to observe this information will result in serious 

injury or death.
WARNING Failure to observe this information may result in serious 

injury or death.
CAUTION Failure to observe this information may result in non-seri-

ous or minor injury.

1.2 Other symbols in this documentation

 Note
General information is identified by the symbol shown 
on the left.
ff Read these texts carefully.

Symbol Meaning
 
 

Material losses
(appliance damage and consequential losses, environmen-
tal pollution)

 
 

Appliance disposal 
 

ff This symbol indicates that you have to do something. The ac-
tion you need to take is described step by step.

1.3 Units of measurement

 Note
All measurements are given in mm unless stated oth-
erwise.

1.4 Standardised output data
Explanations to determine and interpret the specified standardised 
output data

Standard: EN 16147

The output data specifically mentioned in text, diagrams and 
technical datasheets has been determined in line with the test 
conditions described in the standard shown in the heading of 
this chapter.

Generally, these standardised test conditions will not fully meet 
the conditions found at the installation site of the system user. 
Depending on the chosen test method and the extent to which 
the selected method deviates from the conditions described in the 
standard shown in the heading of this chapter, any deviations can 
have a considerable impact. Further factors that have an influence 
on the test values are the measuring equipment, the system con-
figuration, the age of the system and the flow rates.

A confirmation of the specified output data can only be obtained 
if the conditions applicable to the relevant test match those of the 
standard shown in the heading of this chapter.

2. Safety

2.1 Intended use
The appliance is intended for DHW heating within the application 
limits detailed in chapter "Specification / Data table".

The appliance is intended for domestic use, i.e. it can be used 
safely by untrained persons. The appliance can also be used in a 
non-domestic environment, e.g. in a small business, as long as it 
is used in the same way.

Any other use beyond that described shall be deemed inappropri-
ate. Observation of these instructions and of instructions for any 
accessories used is also part of the correct use of this appliance.

!

!
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2.2 Incorrect use
The following are not permitted:
 - Heating liquids other than potable water
 - Operating the appliance with an empty DHW cylinder
 - Operating the appliance outside the application limits (see 

chapter "Specification")
 - Interrupting the power supply, as without power supply the 

appliance is not protected against corrosion

2.3 General safety instructions
Only qualified contractors should carry out the electrical work and 
installation of this appliance. Qualified contractors are responsible 
for adherence to all applicable regulations.

Operate the appliance only when fully installed and with all safety 
equipment fitted.

!  WARNING Injury
The appliance may be used by children aged 8 and up and 
persons with reduced physical, sensory or mental capa-
bilities or a lack of experience and know-how, provided 
that they are supervised or they have been instructed on 
how to use the appliance safely and have understood 
the resulting risks. Children must never play with the 
appliance. Children must never clean the appliance or 
perform user maintenance unless they are supervised.

 WARNING Electrocution
Contact with live components presents a threat to life. 
Damage to the insulation or to individual components 
may result in a threat to life.
ff If there is damage to the insulation, disconnect the 
power supply and arrange a repair.

All work on the electrical installation must be carried 
out by a qualified contractor.

 WARNING Scalding
The water in the DHW cylinder can be heated to temper-
atures in excess of 60 °C. There is a risk of scalding at 
outlet temperatures in excess of 43 °C.
ff Ensure you do not come into contact with the water 
when discharged.

 WARNING Burns
Touching hot components can lead to burns.
When working on hot components, always wear protec-
tive working clothing and safety gloves.
The pipework connected to the DHW outlet of the appli-
ance can reach temperatures in excess of 60 °C.

 WARNING Scalding
The appliance is filled with refrigerant at the factory.
In the event of refrigerant escaping due to a leak, avoid 
coming into contact with the refrigerant or inhaling the 
released vapours. Ventilate the rooms affected.

!  CAUTION Injury
Never place any objects on top of the appliance. If objects 
are left on the appliance, noise emissions may increase 
due to resulting vibrations, and the objects could fall 
and cause injury.

!  Material losses
If you disconnect the appliance from the power supply, it 
is no longer protected against frost.
ff Do not interrupt the power supply to the appliance.

!  Material losses
Never cover this appliance. Covering the air intake or air 
discharge leads to a reduced air supply. If the air supply 
is restricted, the operational reliability of the appliance 
cannot be guaranteed. 

!  Material losses
Only operate the appliance when the DHW cylinder has 
been filled.

!  Material losses
Keep the appliance installation room free from air con-
taminated with oil or salt and corrosive or explosive sub-
stances.

2.4 CE designation
The CE designation shows that the appliance meets all essential 
requirements according to the:
 - Electromagnetic Compatibility Directive
 - Low Voltage Directive

2.5 Test symbols
See type plate on the appliance.

3. Appliance description
The appliance is designed for indoor installation. The appliance 
operates in recirculation air mode and does not require outdoor 
air. The appliance extracts heat from the ambient air. This heat is 
used to heat up the water in the DHW cylinder with added electric 
power. The amount of electric energy and time required to heat-up 
the DHW depend on the temperature of the induced air.

This heat extraction results in a drop in the ambient tempera-
ture inside the installation room by between 1 °C and 3 °C. The 
appliance also extracts moisture from the air, which turns into 
condensate. The condensate is removed from the appliance via 
the condensate drain.

When a hot water draw-off point is opened, the hot DHW is pushed 
out of the appliance by the in-flow of cold DHW.

To protect against corrosion, the DHW cylinder is coated inter-
nally with special enamel and is additionally equipped with an 
impressed current anode.

The electronic control unit makes energy saving adjustments easi-
er. Subject to the power supply and your usage pattern, the water 
is heated up automatically to the set temperature.
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Heat pump operating principle

A closed circuit within the appliance contains refrigerant (see 
"Specification / Data table"). This refrigerant evaporates at low 
temperatures.

In the evaporator, which extracts heat from the air, the refrigerant 
changes from its liquid into its gaseous state. A compressor draws 
in the gaseous refrigerant and compresses it. This increase in 
pressure raises the refrigerant temperature.

That requires electrical energy. The energy (motor heat) is not 
lost, but reaches the downstream condenser together with the 
compressed refrigerant. There, the refrigerant indirectly transfers 
heat to the DHW cylinder. An expansion valve then reduces the 
still prevalent pressure and the cycle starts again.

!  Material losses
If you disconnect the appliance from the power supply, it 
is no longer protected against frost.
ff Do not interrupt the power supply to the appliance.

 Note
Following an interruption of the power supply, the 
compressor operation remains blocked for at least one 
minute. The PCB delays electronic starting by a minute, 
during which the appliance goes through its initialising 
process.
If the compressor subsequently fails to start, it may be 
blocked by additional safety devices (Klixon and high 
pressure switch). This block should lift after 1 to 10 min-
utes.
After the power supply has been re-established, the ap-
pliance continues to operate with the parameters that 
were selected before the power supply was interrupted.

3.1 Heating the DHW cylinder
The water is heated by the appliance heat pump. This is the ap-
pliance's standard mode of operation.

An integral sensor captures the amount of heat in the DHW cylin-
der. The water in the DHW cylinder is heated up if the amount of 
heat is lower than that required to achieve the set temperature.

For information on the heat-up time of the water in the DHW 
cylinder, see chapter "Specification".

3.1.1 Electric emergency/booster heater

The electric emergency/booster heater is used for rapid/comfort 
heating and in emergency mode.

In the event of an unexpectedly high hot water demand, the emer-
gency/booster heater can be activated with the rapid heating key. 
See chapter "Rapid/comfort heating".

In the event of an appliance fault, emergency mode can be used 
to activate the electric emergency/booster heater. See chapter 
"Emergency mode".

3.1.2 Connection of an external heat generator (only 
WWK 300 electronic SOL)

!  Material losses
Even if an external heat generator is connected, do not 
disconnect the appliance from the power supply as oth-
erwise it is not protected against frost and corrosion. The 
power supply must not be interrupted even in winter, 
when it is possible that DHW heating is only being pro-
vided via the external heat generator.

The appliance is equipped with an integral smooth tube heat ex-
changer to which an external heat generator can be connected 
(e.g. a solar thermal system or central heating system). The DHW 
cylinder has sensor wells available for this in various positions. The 
qualified contractor must match the controls once during commis-
sioning between the appliance and the external heat generator.

3.2 Appliance operation outside the application 
limits

3.2.1 Ambient temperatures below the application limit

At temperatures below the lower application limit hoar frost may 
form on the evaporator depending on the air humidity and water 
temperature. If hoar frost forms on the evaporator, the hoar frost 
temperature monitor switches the heat pump compressor off. The 
compressor switches on automatically once the evaporator has 
defrosted.
ff To guarantee fault-free operation of the appliance, make sure 
you operate the appliance within its application limits (see 
chapter "Specification / Data table").

 Note
Heat-up times are longer while the evaporator is defrost-
ing.

3.2.2 Ambient temperatures above the application limit

The safety equipment switches the appliance off if the upper ap-
plication limit is exceeded.

Following a cooling time of several minutes the appliance is 
switched back on automatically. The appliance is switched off 
again if the ambient temperature rises above the permissible tem-
perature value again.
ff To guarantee fault-free operation of the appliance, make sure 
you operate the appliance within its application limits (see 
chapter "Specification / Data table").

3.3 Frost protection
The appliance activates the frost protection function if the integral 
sensor in the DHW cylinder captures a temperature below 10 °C. 
The appliance then heats the water by means of the heat pump 
and the electric emergency/booster heater. The heat pump and 
electric emergency/booster heater switch off when the tempera-
ture captured by the integral sensor reaches 18 °C.
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4. Settings

4.1 Display and controls

 Note
15 seconds after every adjustment, the appliance au-
tomatically reverts to the standard display (amount of 
mixed water) and saves the set value.

e l c t r o n i c c o m f o r t

1
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1 Set temperature symbol
2 Amount of amount of mixed waterdisplay (l|40 °C) /
 Actual temperature display, upper cylinder section /
 Set temperature 1 display 
 Set temperature 2 display 
 Fault code display
3 Plus key
4 Minus key
5 Service/fault symbol
6 Electric emergency/booster heater symbol
7 Heat pump symbol
8 Rapid heating key
9 Set temperature 2 symbol
10 Menu key
11 Amount of amount of mixed watersymbol
12 Actual temperature symbol

The "electric emergency/booster heater" and "heat pump" sym-
bols are displayed when there is a demand for these appliance 
components. The display of these symbols does not necessarily 
mean that the electric emergency/booster heater and the heat 
pump are running.

Example: The appliance is in rapid/comfort heating mode. The 
electric emergency/booster heater switches off when the temper-
ature in the upper cylinder section has reached 65 °C. The heat 
pump has not yet heated the lower section to 65 °C and the rapid/
comfort heating function has therefore not been terminated yet. 
The electric emergency/booster heater symbol is displayed until 
the rapid/comfort heating function has been terminated.

Service/fault symbol

 Note
Notify your contractor if the service/fault symbol appears 
on the display. Continuous illumination of the symbol 
indicates that the fault is not preventing appliance op-
eration.
A flashing service/fault symbol indicates that the water is 
not being heated and that it is essential you notify your 
contractor.
Switching the appliance to emergency mode is a special 
case. The heat pump and the electric emergency/boost-
er heater will then heat the water despite the flashing 
service/fault symbol.

4.2 Settings
In standard display mode, the display shows amount of mixed 
water. 

 Note
15 seconds after every adjustment, the appliance auto-
matically switches back to standard display and saves 
the set value.

With the menu key, you call up all infor-
mation and setting options in sequence. 
The relevant symbol appears.

4.2.1 Amount of mixed water display (standard display)

 
 
 
 

The currently available amount of mixed 
water at 40 °C and at 15 °C cold water 
temperature is shown.

 
 
 
 

If there is currently less than 10 l mixed 
water available, "< 10 l" is shown.

DHW demand for Amount of mixed water at 40 °C
Bath 120-150 l
Shower 30-50 l
Hand washing 2-5 l

The amount of mixed water that can be achieved depends on the 
cylinder size and the selected set temperature.
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4.2.2 Actual temperature display

 
 
 
 

In the mixed water menu, press the 
menu key once to get to the actual tem-
perature menu. 

The actual temperature symbol appears.

The current actual temperature is shown. 
The actual temperature indicates the 
temperature in the upper section of the 
DHW cylinder and therefore largely cor-
responds to the outlet temperature.

4.2.3 Set temperature 1

 Note
For reasons of hygiene, never set the DHW temperature 
lower than 50 °C.

The set temperature 1 is the DHW temperature to which the appli-
ance regulates if no external signal transmitter is connected and 
active. Set temperature 1 is set to 55 °C at the factory.

In the actual temperature menu, press 
the menu key once to get to the menu 
for set temperature 1.

The set temperature 1 symbol appears.

 

Adjust set temperature 1 from 20 to 65 °C 
using the plus and minus keys.

 Note
Another way to adjust set temperature 1 is to press the 
plus or minus key when in standard display (amount of 
mixed water).

Frost protection

Only frost protection remains active if 
you set the set temperature with the 
minus key to less than 20 °C.

4.2.4 Set temperature 2

 Note
For reasons of hygiene, never set the DHW temperature 
lower than 50 °C.

Set temperature 2 is the DHW temperature to which the appliance 
regulates if an external signal transmitter is connected and active.

In the set temperature 1 menu, press the 
menu key once to get to the menu for set 
temperature 2.

The set temperature 2 symbol appears. 
The display of set temperature 2 is de-
noted with an "N".

 Adjust set temperature 2 from 20 to 65 °C 
using the plus and minus keys.

Operation with external signal transmitter (230 V input)

As standard, the appliances feature the ability to allocate a spe-
cific, individual set DHW temperature (set temperature 2) to a 
connected external signal transmitter, such as a PV system or a 
low tariff transmitter.

This set temperature 2 is activated when a phase (LF signal) is 
present at terminal X0/LF (see chapter "Connection types"). While 
activated, set temperature 2 replaces the standard set DHW tem-
perature ("set temperature 1").

If set temperature 2 has been activated by the external signal 
transmitter, this set temperature will then be active for at least 
20 minutes. If the signal remains active after those 20 minutes 
have passed, the compressor will run until the LF signal ends. If 
not, the selected set temperature 1 is activated again.

When the relevant set DHW temperature has been reached, the 
compressor switches off and remains off for a minimum idle time 
of 20 minutes.

The following diagram illustrates the connections by means of a 
sample signal sequence of an external signal transmitter.

Example:
 - DHW temperature = 55 °C
 - Set temperature 1 = 50 °C
 - Set temperature 2 = 65 °C

A
1

0
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 t [min]

B
1

1
0 2

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 t [min] D
00

00
03

46
13

A LF signal
B Compressor
1 20 min. minimum runtime, set temperature 2
2 20 min. minimum compressor idle time

 Note
An LF signal must be active for at least 60 seconds, be-
fore the control unit responds to it. This will for example 
prevent a brief burst of sunshine from triggering a heat-
up process, which due to a lack of further insolation can 
then not be supplied with PV power generated on site.
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4.3 Calling up fault codes

In the set temperature 2 menu, press the 
menu key once to get to the fault code 
menu. A fault code will appear if a fault 
has occurred. This menu remains inac-
tive if no fault has occurred.

See chapter "Troubleshooting / Fault codes".

4.4 Rapid heating key

 
 
 

Press the rapid heating key.

The heat pump and electric emergency/
booster heater symbols appear.

4.4.1 Rapid/comfort heating

Normally, the rapid heating key is used to activate the rapid/com-
fort heating function, which enables you to cover an unexpect-
edly high DHW demand without changing any of the appliance's 
standard settings.

If rapid/comfort heating is activated manually by pressing the rele-
vant key, the heat pump and the electric emergency/booster heater 
will start in parallel, irrespective of the selected set temperature, 
and will remain active until the DHW temperature in the cylinder 
has reached 65 °C. To save energy, the electric emergency/booster 
heater switches off early, as soon as a temperature of 65 °C has 
been achieved in the upper cylinder section (rapid heating).

The rapid/comfort heating function remains active until a tem-
perature of 65 °C has been achieved in the entire DHW cylinder 
(comfort heating). The appliance then automatically switches back 
to the previously set parameters.

 Note
The electric emergency/booster heater and heat pump 
symbols are displayed until the rapid/comfort heating 
function has terminated. 
During rapid/comfort heating, the electric emergency/
booster heater symbol is displayed until the heat pump 
has heated the entire cylinder to 65 °C and the function 
is terminated. The electric emergency/booster heater al-
ready switches off when the 65 °C has been achieved in 
the upper cylinder section. 

 Note
If the rapid/comfort heating has been activated uninten-
tionally, you can cancel the function by lowering the set 
temperature.
ff Hold down the minus key, until you hear a clicking 
noise caused by the heat pump and emergency/
booster heater switching off. At the same time, the 
set temperature also jumps back to the value that 
was selected before rapid/comfort heating was ac-
tivated.

4.4.2 Emergency mode

If the appliance is faulty, you can use the emergency mode to 
activate the electric emergency/booster heater.

The compressor shuts down if, following a DHW demand, no tem-
perature increase is captured for 6 hours (24 intervals of 15 min-
utes each, during which the temperature increase is <0.25 °C re-
spectively). The fault key flashes on the display and a fault code 
indicates that the appliance is not heating the water.

In such an event you can activate emergency mode by press-
ing the rapid heating key. After the rapid heating key has been 
pressed, the indicated fault code increases by a value of 256, as 
the fault codes are added together (see fault code table in chapter 
"Troubleshooting"). The fault key continues to flash. The electric 
emergency/booster heater is activated.

The current set temperature (set temperature 1 or set tempera-
ture 2) is ignored. In emergency mode, the appliance operates 
with a fixed set temperature of 40 °C. Following a one-off activa-
tion of the function via the rapid heating key, this function remains 
active for 7 days.

Following 7 days of emergency operation the electric emergency/
booster heater is deactivated. The fault code shown on the display 
decreases by 256.

If you press the rapid heating key again within the 7 days of emer-
gency operation, the 7-day runtime for emergency mode will start 
afresh from that point.

If the 7-day runtime for emergency mode has passed, you can 
restart emergency operation for a further 7 days by pressing the 
rapid heating key.

Pressing the rapid heating key only activates emergency mode if 
a fault with fault code 8 occurred previously. In standard mode 
pressing the rapid heating key only triggers a one-off heating of 
the DHW cylinder.

Emergency mode is no longer active after an interruption of the 
power supply. The appliance tries to heat with the heat pump 
again. Fault code 8 is only set after 6 hours. Only then can emer-
gency mode be manually activated again via the rapid heating key.

4.5 Emergency shutdown
In the event of an emergency, carry out the following steps:
ff Interrupt the power supply by unplugging the appliance from 
the mains or by tripping the MCB.
ff Shut off the cold water supply.
ff Immediately notify a qualified contractor, as the appliance 
is not protected against corrosion while the power supply is 
interrupted.
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5. Maintenance and care

 WARNING Electrocution
Only clean the exterior of the appliance.
Never open the appliance.
Do not insert objects through the grille into the interior 
of the appliance.
Never spray the appliance with water.
Never spray water into the appliance.

!  WARNING Injury
Maintenance work, such as checking the electrical safe-
ty, must only be carried out by a qualified contractor.

Appliance compo-
nents

Care and maintenance tips

Casing Use a damp cloth to clean the casing sections. Never 
use abrasive or corrosive cleaning agents.

Air intake grille / air 
discharge grille 

Clean the air intake grille and air discharge grille 
every six months. Cobwebs or other kinds of contami-
nation can restrict the air supply to the appliance.

DHW cylinder 
 
 
 
 

The DHW cylinder is equipped with a mainte-
nance-free impressed current anode to safeguard 
it against corrosion. The power supply must not be 
interrupted while the appliance is filled with water to 
enable the impressed current anode to provide pro-
tection. Otherwise there is a risk of corrosion.

Electric emergency/
booster heater 

Have the electric emergency/booster heater descaled 
from time to time. This will extend the service life of 
the electric emergency/booster heater.

Appliance Have the safety assembly and the evaporator checked 
regularly by a qualified contractor.

Condensate drain 
 

Undo the condensate drain. Check that the condensate 
drain is clear and remove any dirt from the conden-
sate drain connection of the appliance.

6. Troubleshooting
Problem Cause Remedy
No hot water is 
available.

No power to the appli-
ance. 

Check that the appliance 
is connected to the power 
supply.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A fuse/MCB in the fuse 
box has blown/respond-
ed. 
 
 
 
 
 
 

Check whether the fuses/
MCBs in your fuse box have 
blown/responded. If required, 
disconnect the appliance from 
the power supply and replace 
the fuses/reset the MCBs. 
Contact your contractor if the 
fuse blows again after the 
appliance is connected to the 
power supply.

 
 
 
 

The air intake or air dis-
charge of the appliance is 
blocked. 
 

Check the air intake grille 
and air discharge grille for 
contamination. Remove any 
contamination (see chapter 
"Maintenance and care").

 
 
 
 
 
 

The ambient temperature 
exceeds the upper appli-
cation limit (see chapter 
"Specification / Data 
table"). The appliance 
safety equipment has 
responded and the ap-
pliance has switched off 
automatically.

Wait for the appliance to cool 
down. Call a qualified con-
tractor if the appliance does 
not switch back on automat-
ically. 
 
 
 

Problem Cause Remedy
 
 
 
 
 

The ambient temperature 
falls below the lower ap-
plication limit (see chap-
ter "Specification / Data 
table"). The evaporator is 
currently being defrosted.

Wait until the appliance 
switches back on automati-
cally. 
 
 

The appliance is 
not heating the 
DHW cylinder 
although the heat 
pump symbol is 
illuminated. 
 
 

The blocking time for 
compressor has not 
yet elapsed. Once the 
compressor has been 
switched off, it will only 
be switched back on 
again after the 20 minute 
compressor blocking time 
has elapsed. 

 
 
 
 
 
 
 
 

The safety valve 
of the cold water 
supply line is drip-
ping. 

These units are under 
water mains pressure. 
During the heat-up pro-
cess, expansion water will 
drip from the safety valve. 

Notify a qualified contractor if 
water continues to drip when 
heating is completed. 
 

The condensate 
drain drips. 
 
 

The surface temperature 
of the evaporator is lower 
than the dew point tem-
perature of the ambient 
air. Condensate forms.

The amount of condensate 
depends on the air humidity 
level. 
 

The room temper-
ature drops too 
low. 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Operation of the appliance can 
cause the room temperature 
to fall by 1 to 3 °C. If the room 
temperature falls by more 
than 5 °C, check the room size 
(see chapter "Specification / 
Data table"). Increasing the 
room size by opening a door 
to another room will remedy 
this.

Service/fault sym-
bol is continuously 
illuminated. 
 
 
 
 
 
 

See chapter "Fault codes". 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notify a qualified contractor. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Service/fault sym-
bol flashes and 
the water does not 
heat up. 
 
 
 
 
 
 

See chapter "Fault codes". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

It is imperative that you notify 
a qualified contractor. 
 
 
 
 
 
 
 
 

The “heat pump” 
symbol is flashing. 
 
 
 
 
 
 

There is a heat demand, 
but the compressor is 
blocked. 
 
 
 
 
 

No action required. The 
compressor switches itself 
on automatically after the 
compressor blocking time 
has elapsed. The compressor 
blocking time lasts 20 minutes 
once the compressor has been 
switched off. The symbol stops 
flashing automatically.

The “electric 
emergency/boost-
er heater” symbol 
is flashing. 
 
 
 
 
 
 

A temperature control-
ler has switched off the 
“electric emergency/
booster heater” during 
quick heat-up. 
 
 
 
 
 

No action required. The ap-
pliance continues the quick 
heat-up process using the 
heat pump. The symbol stops 
flashing when the controller 
releases the “electric emer-
gency/booster heater”. The 
symbol goes out when the 
temperature throughout the 
DHW cylinder reaches the set 
temperature of 65 °C.
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Fault code

If the service/fault symbol is flashing or continuously illuminated 
on the display, you can call up a fault code.

Repeatedly press the menu key until the 
fault code is shown following set tem-
perature 2.

Fault code appears

Fault 
code

Service/
fault 
symbol

Fault description Remedy

0  No fault  
2 
 
 
 
 
 

continu-
ously illu-
minated 
 
 
 

Dome sensor faulty. The actual 
temperature display switches 
over to the integral sensor. The 
appliance continues to deliver 
heat. The amount of mixed 
water shown is always less 
than 10 litres.

  
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 

continu-
ously illu-
minated 
 
 
 
 

Integral sensor faulty. In the 
event of a faulty integral sen-
sor, the integral sensor is set 
to the dome sensor value and 
amount of mixed water is cal-
culated using this value. The 
appliance continues to deliver 
heat.

  
 
 
 
 
 
 

6 
 

flashing 
 

Dome sensor and integral 
sensor faulty. The appliance no 
longer delivers heat.

  
 

8 
 
 
 

flashing 
 
 
 

The appliance has ascertained 
that the DHW cylinder has not 
been heated for 13 hours, de-
spite there being a demand. 

You can continue to 
use the appliance by 
activating emergency 
mode. See chapter 
"Emergency mode".

16 
 
 
 
 

continu-
ously illu-
minated 
 
 

Short circuit impressed current 
anode / protective anode faulty 
 
 
 

Immediately notify a 
qualified contractor, 
as the appliance is not 
protected against cor-
rosion if the impressed 
current anode is faulty.

32 
 
 

flashing 
 
 

The appliance is operating with 
an empty cylinder or the appli-
ance is not delivering heat. 

Fill the appliance. The 
fault code disappears 
and the appliance 
starts.

  
 
 

  
 
 

The anode current is inter-
rupted. The appliance does not 
heat up. 

The contractor needs 
to check the impressed 
current anode and the 
wiring.

128 
 
 

continu-
ously illu-
minated 

No communication between 
controller and programming 
unit. The most recently selected 
set values are active.

  
 
 

256 
 

flashing 
 

Manually activated emergency 
mode (only electric emergency/
booster heater active).

See chapter "Appliance 
description / Emergen-
cy mode".

If several faults occur, the fault codes are added up.

Example: If both the dome sensor and integral sensor are faulty, 
the display shows fault code 6 (=2+4).

Application scenarios for emergency mode

If the appliance shows fault code 8, you can manually activate 
emergency mode. If a different fault occurred previously, but did 
not cause the appliance to switch off, the display may show a fault 
code that is the result of several faults added together.

Listed below are the fault codes which will allow you to activate 
emergency mode.
Fault code displayed

8 8
10 Fault code 8 + fault code 2 
12 8+4
24 8+16
26 8+2+16
28 8+4+16
138 8+2+128
140 8+4+128
152 8+16+128
154 8+2+16+128
156 8+4+16+128

When the appliance is operating in emergency mode, the fault 
code shown is increased by 256.

Notifying a qualified contractor

If you cannot remedy the fault, notify your qualified contractor. To 
facilitate and speed up your request, provide the serial number 
from the type plate (000000-0000-00000). The type plate can be 
found on the left, above the "DHW outlet" connection.

Sample type plate

000000-0000-00000

D
00

00
03

53
52

1

1 Number on the type plate
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INSTALLATION

7. Safety
Only a qualified contractor should carry out the installation, com-
missioning, maintenance and repair of the appliance.

7.1 General safety instructions
We guarantee trouble-free function and operational reliability only 
if original accessories and spare parts intended for the appliance 
are used.

7.2 Instructions, standards and regulations

 Note
Observe all applicable national and regional regulations 
and instructions.

Take note of the appliance type plate and chapter "Specification".

8. Appliance description
The heat pump drive unit is located in the upper section of the 
appliance. The DHW cylinder is located in the lower section of 
the appliance.

8.1 Standard delivery
The following are delivered with the appliance:
 - Condensate drain bend
 - 2 pipe connectors with plastic union nuts and gaskets for the 

"cold water inlet" and "DHW outlet" connections.

8.2 Required accessories
Various safety assemblies are available that need to be selected 
subject to the respective static pressure. These type-tested safe-
ty assemblies protect the appliance against unacceptable excess 
pressure.

8.3 Further accessories
– Condensate pump (if the condensate cannot be drained off with 
a naturally occurring fall)

8.4 Incorrect use
The following are not permitted:
 - Operating the appliance when the casing is open
 - Filling the appliance with a refrigerant other than the one 

detailed in chapter "Specification / Data table"

Observe the list of requirements regarding the installation room 
and non-permissible installation sites (see chapter "installation 
site").

9. Preparations

9.1 Transport

!  CAUTION Injury
ff Take note of the weight of the appliance.
ff Use suitable transport aids (e.g. a sack truck) and 
enough personnel for transportation. 

!  Material losses
The appliance has a high centre of gravity and low over-
turning moment.
ff Safeguard the appliance against falling over.
ff Only set the appliance down on an even base.

!  Material losses
The appliance casing is not designed to withstand strong 
forces. Incorrect handling can lead to material losses of 
considerable extent.
ff Observe the information on the packaging.

Only remove the packaging shortly before the installation.

Do not unpack the appliance until it has arrived in the installation 
room.

Leave the appliance in its packaging and on the pallet. This ena-
bles brief horizontal transport and provides places to hold onto 
during transport.

Vehicular transport

!  Material losses
The appliance must generally be stored and transported 
vertically.

The appliance may be transported horizontally for brief periods, 
over a maximum distance of 100 miles and on made-up roads. 
Strong shocks are not permissible.

!  Material losses
If transported horizontally, the appliance must always be 
laid onto the hatched side of the box.
The appliance must not remain in a horizontal position 
for more than 24 hours.
If the appliance was transported horizontally, leave it to 
rest in a vertical position for at least one hour before 
commissioning.

ff Observe the information on the packaging.
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D
00

00
03

47
97

1

1 Recessed grips

Transport from vehicle to installation room

The cardboard box has reinforced recessed grips along the top of 
the appliance. You can use these recessed grips, as well as the 
pallet at the lower end, to carry the appliance into the installation 
room. Take note of the weight of the appliance and ensure a suffi-
cient number of personnel is available for handling the appliance.

9.2 Storage
If it is necessary to store the appliance for a prolonged period 
before installation, observe the following information:
 - Only store the appliance in a vertical position. Never store 

the appliance horizontally.
 - Store the appliance in a location that is dry and largely 

dust-free.
 - Protect the appliance from coming into contact with corrosive 

substances.
 - Ensure the appliance is not subjected to shocks or vibrations.

9.3 Installation site
The appliance is not approved for outdoor installation.

Further requirements regarding the installation room and appli-
ance positioning, to prevent appliance damage: 
 - The installation location must be free from flammable, highly 

combustible gases and substances, as well as high levels of 
dust.

 - The installation room must be free from the risk of frost.
 - The intake temperature of the appliance must be within the 

permissible application limits (see chapter "Specification / 
Data table").

 - The floor of the installation room must be level and have 
sufficient load bearing capacity. Take note of the weight of 
the appliance with a full DHW cylinder (see "Specification / 
Data table"). A floor with insufficient load bearing capacity is 
in danger of collapse. If the appliance is not evenly balanced, 
there may be a risk of appliance damage.

 - The size of the installation room must correspond to the ap-
plication limits of the appliance (see chapter "Specification / 
Data table").

 - Observe the safety clearances and protection zones.

 - Always leave sufficient space to provide access for instal-
lation, maintenance and cleaning. Observe the required 
minimum clearances (see chapter "Preparations / Siting the 
appliance").

 - Ensure the operation of other equipment in the installation 
room is not impaired.

 - To keep the duct lengths as short as possible, we recommend 
installing the appliance close to the kitchen or bathroom.

 - To prevent adverse effects from operating noise, never install 
the appliance close to bedrooms.

The following installation locations are not permissible, due to 
risk of appliance damage:
 - Locations where the air is contaminated with oil or salt
 - Saline environments
 - Environments with thermal water
 - Areas in proximity to high frequency machines
 - Places where the air contains ammonia (e.g. sewage works)
 - Places where the air contains chlorine (e.g. swimming pools)
 - Generally places where the air is strongly contaminated, e.g. 

due to dust, or contains aggressive substances

 Note
The performance data indicated for this appliance has 
been determined in line with the relevant standard, that 
is at an intake temperature of 15 °C. Below 15 °C the 
efficiency of the appliance decreases.

 Note
You can improve the efficiency of the appliance by utilis-
ing the waste heat from other appliances to heat the DHW 
cylinder, e.g. boilers, tumble dryers or freezers.

Sound emissions

The noise emission is greater on the air intake and air discharge 
sides of the appliance than on the closed sides.
ff Never direct the air intake or air discharge towards 
noise-sensitive rooms of the house, e.g. bedrooms.

 Note
For details on noise emission, see chapter "Specification / 
Data table".
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9.4 Siting the appliance
ff Carefully undo the cardboard packaging at the clips.

D
00

00
03

47
97

1

1 Cardboard packaging clips

The appliance is secured to the pallet with metal brackets and 
screws. The metal brackets are hooked on to the feet underneath 
the floor plate of the appliance.

1. 2.

D
00

00
03

47
98

1

1 Metal bracket fixing screw
ff Remove the fixing screws of the metal brackets from the 
pallet.
ff Push the metal brackets a little towards the cylinder centre, 
to unhook them from the appliance feet.
ff Pull the metal brackets out from underneath the appliance.

!  Material losses
Take note of the appliance's weight and centre of gravity.

ff Slightly tip the appliance and carefully roll the appliance off 
the pallet.
ff Position the appliance in its final location.

Minimum clearances

≥1
00

≥3
50

≥400≥400

≥5
00

D
00

00
02

07
83

ff Maintain the minimum clearances.

!  Material losses
The appliance must be positioned vertically to avoid ap-
pliance damage.
The feet under the floor plate of the appliance are 
height-adjustable.
ff Level the appliance horizontally using the height-ad-
justable feet.

D
00

00
03

48
06
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10. Installation

!  WARNING Injury
Incorrect installation can lead to serious personal injury 
or material losses.
Before any work, ensure sufficient clearances for the 
installation.
Handle sharp-edged components carefully. 

10.1 Water connection

!  Material losses
Carry out all water connection and installation work in 
accordance with regulations.

The following material combinations are approved for metal pipe-
work installations:
Cold water inlet DHW outlet
Copper pipe Copper pipe
Steel pipe Steel pipe or copper pipe

ff Thoroughly flush the pipework before connecting the ap-
pliance. Foreign bodies, such as welding pearls, rust, sand 
or sealant can impair the operational reliability of the 
appliance.

!  Material losses
To protect the connections against corrosion the water 
connection must be made with flat gaskets. The use of 
hemp on connections is not permissible.
The plastic union nuts included in the standard delivery 
serve to prevent and insulate against cathodic scaling due 
to highly conductive water.

!  Material losses
Too much torque can destroy the plastic union nuts. This 
leads to a risk of appliance damage.
Never exceed a torque of 25 Nm when using the gasket 
supplied as standard. Keep to the permissible torque.

ff Using the gaskets and plastic union nuts provided, connect 
the flanged copper pipes included in the standard delivery to 
the "cold water inlet" and "DHW outlet" connections.
ff Check the gasket and plastic union nut for leaks.

Safety valve

The appliance is a sealed unvented DHW cylinder. Provide the 
appliance with a pressure relief valve.
ff Install a type-tested safety valve in the cold water supply 
line. The response pressure of the safety valve must be below 
or equal to the permissible operating pressure of the DHW 
cylinder.

The safety valve protects the appliance against unacceptable ex-
cess pressure. The diameter of the cold water supply line must be 
no greater than the diameter of the safety valve.
ff Ensure that the expansion water escaping from the safety 
valve can drip into a drain, e.g. a tank or funnel.

Ensure the drain cannot be shut off.

ff Size the drain so that water can drain off unimpeded when 
the safety valve is fully opened.
ff Ensure that the discharge pipe of the safety valve is open to 
atmosphere.
ff Fit the discharge pipe of the safety valve with a constant 
downward slope and in a room free from the risk of frost.

Pressure reducing valve

The maximum pressure in the cold water supply line must be at 
least 20 % below the response pressure the safety valve. If the 
maximum pressure in the cold water supply line is higher, install 
a pressure reducing valve.

Drain valve
ff Install a suitable drain valve at the lowest point in the cold 
water inlet line.

DHW circulation

The heat losses incurred in the DHW circulation line and the elec-
trical power consumption of the circulation pump reduce the effi-
ciency of the system. The cooled water in the circulation line mixes 
with the cylinder content. Where possible, avoid installing a DHW 
circulation line. Where that is not possible, the DHW circulation 
pump must be controlled thermally or by time switch.

Thermal insulation
ff Insulate the DHW line against heat loss in accordance with 
locally applicable regulations.

10.2 Connection of an external heat generator (only 
WWK 300 electronic SOL)

!  Material losses
Even if an external heat generator is connected, do not 
disconnect the appliance from the power supply as oth-
erwise it is not protected against frost and corrosion. The 
power supply must not be interrupted even in winter, 
when it is possible that DHW heating is only being pro-
vided via the external heat generator.

!  Material losses
The integration of an external heat generator via the 
"Heat source flow" connection must not result in the ap-
plication limits being exceeded (see chapter "Specifica-
tion / Data table").
The connected external heat generator cannot be con-
trolled by the appliance. The external heat generator 
must be controlled externally. The possibility of exceed-
ing the maximum permissible DHW temperature in the 
cylinder (as given in chapter "Specification / Data table") 
must be prevented.

!  Material losses
Carry out all installation work in accordance with regula-
tions. In Germany, to comply with heating system regula-
tions, an external heat generator must be connected with 
a diaphragm expansion vessel and a safety valve between 
the external heat generator and the DHW cylinder.
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External heat generators may only be connected with DHW priority 
control. As part of this, the cylinder temperature must be captured 
with an electronic temperature sensor with safety low voltage.

The DHW cylinder of the appliance allows the temperature sensor 
to be positioned at one of two different heights in the cylinder. 
Using the sensor well in the upper third of the cylinder enables 
later DHW heating through the external heat generator than the 
lower sensor position. 

10.3 Condensate drain
Install a condensate drain hose in order to remove the condensate 
which forms.
ff Connect the condensate drain included in the standard deliv-
ery to the "condensate drain" connection.
ff Connect a condensate drain hose to the condensate drain 
bend.

!  Material losses
Ensure condensate cannot back up.
ff Use a condensate drain hose with a diameter great-
er than the diameter of the condensate drain bend.
ff Ensure the condensate drain hose is not kinked.
ff Route the condensate drain hose with a continuous 
fall.

The condensate drain must be open to atmosphere.

ff Use a suitable condensate pump if there is insufficient fall. 
Observe the building characteristics.

10.4 Power supply

 WARNING Electrocution
Carry out all electrical connection and installation work 
in accordance with national and regional regulations.

 WARNING Electrocution
If the appliance is permanently connected to the power 
supply, ensure that the appliance can be separated from 
the power supply by an isolator that disconnects omnip-
olar with at least 3 mm contact separation. Contactors, 
mains isolators or fuses can be used for this.

 WARNING Electrocution
ff Observe the safety measures to prevent contact 
with dangerous 'live' currents.

 WARNING Electrocution
Coming into contact with 'live' components presents a 
threat to life. Disconnect the appliance from the power 
supply before carrying out work on the control panel. 
Prevent the power supply from being switched on while 
you are working on the system. 

 WARNING Electrocution
Insufficient earthing can lead to electrocution. Ensure 
the appliance is earthed according to locally applicable 
requirements.

 WARNING Electrocution
The power cable must only be replaced (for example 
if damaged) with an original spare part by a qualified 
contractor authorised by the manufacturer (connection 
type X).

!  Material losses
The specified voltage must match the mains voltage. Take 
note of the type plate.

!  Material losses
Never connect the appliance to the power supply before 
the DHW cylinder is filled.

The appliance is delivered with a power cable with mains plug.

Standard connection without external signal transmitter

X0
PE

PE
N
N
L1
L1
LF
FB D

00
00

03
44

87

10.4.1 Connection with external signal transmitter

An external signal transmitter for switching a separate set DHW 
temperature (set temperature 2) can be connected to terminal 
X0/LF.

In the delivered condition, terminal X0/LF is not assigned. If this 
terminal is connected to 230 V, the appliance activates set tem-
perature 2.

Following a one-off activation (signal is present for at least one 
minute), set temperature 2 applies for at least 20 minutes and is 
ranked higher than set temperature 1.

 WARNING Electrocution
If the 230 V signal of an external signal transmitter is 
to be connected to terminal X0/LF, do not connect the 
appliance to the power supply with the factory fitted 
power cable and standard plug.
Instead connect the appliance to the power supply per-
manently. Never interchange L1 and N.

 Note
ff Never wire up terminal X0/FB.



www.stiebel-eltron.com WWK 220-300 electronic | 17

EN
G

LI
SH

INSTALLATION   
Commissioning

Example 1: Power-OFF signal with own 230 V phase

X0

FB
LF
L1
L1
N
N
PE
PE

L1

L1, L2 oder L3 

N

PE

EVU: D
00

00
03

45
89

Example 2: Photovoltaic signal via on-site relay and phase 
routed outside the appliance

 Note
The relay in the inverter must meet the following re-
quirements:
 - Potential-free relay (240 V AC / 24 V DC, 1 A) with 

N/O contact
 - Adherence to safety regulations and standards for 

safety extra low voltage
 - The switching output must be programmed so that 

the relay closes or opens if certain limits are exceed-
ed or undershot (inverter output level).

If necessary, check with the inverter manufacturer wheth-
er the product meets the stated criteria.

X0

FB
LF
L1
L1
N
N
PE
PE

L1

N

PE

1 D
00

00
03

45
90

1 Inverter (floating contact)

The inverter power feed is located at a central distribution point 
(e.g. in the main fuse box).

Connection to terminal block X0
ff Remove the appliance cover (see chapter "Cleaning and 
maintenance / Removing the appliance cover").

D
00

00
03

48
03

1

1 Terminal X0
ff Prepare the leads for connection to X0 in such a manner, that 
each lead terminating at X0 has a wire ferrule.
ff Route leads through the strain relief.
ff Connect the leads to X0 (see chapter "Connection with exter-
nal signal transmitter").

10.5 Assembling the appliance

 Note
Refit the appliance cover after completing your work. See 
chapter "Maintenance and cleaning / Fitting the appliance 
cover").

11. Commissioning

11.1 Commissioning

!  Material losses
Never connect the appliance to the power supply before 
the DHW cylinder is filled.

 Note
At temperatures below –15 °C the high limit safety cut-out 
may respond. The appliance may be subjected to these 
temperatures during storage or transport.
ff If required, press the high limit safety cut-out reset 
button.

 Note
Following an interruption of the power supply, the 
compressor operation remains blocked for at least one 
minute. The PCB delays electronic starting by a minute, 
during which the appliance goes through its initialising 
process. 
If the compressor subsequently fails to start, it may be 
blocked by additional safety devices (Klixon and high 
pressure switch). This block should lift after 1 to 10 min-
utes.
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11.1.1 Filling the DHW cylinder

Fill the DHW cylinder and vent the pipework by following the 
procedure below:
ff Close the drain valve.
ff Open all DHW draw-off points and the shut-off valve in the 
cold water supply.
ff Close the DHW draw-off points as soon as water starts to 
emerge from them.
ff Check the safety valve by leaving it open until water runs out.

11.1.2 Settings / function check
ff To check the function, select the maximum set temperature.

 Note
Following an interruption of the power supply, the 
compressor operation remains blocked for at least one 
minute. The PCB delays electronic starting by a minute, 
during which the appliance goes through its initialising 
process.
If the compressor subsequently fails to start, it may be 
blocked by additional safety devices (Klixon and high 
pressure switch). This block should lift after 1 to 10 min-
utes.

Establish the customer's comfort requirements and select the ap-
propriate set DHW temperature. For information regarding DHW 
demand, consult VDI guideline 2067.

Following completion of the function check, reduce the set DHW 
temperature for a more energy-concious appliance operation.

11.1.3 Appliance handover
ff Explain the appliance function to users and familiarise them 
with its operation.
ff Make users aware of potential dangers, especially the risk of 
scalding.
ff Make users aware of critical environmental factors and re-
quirements concerning the installation location.
ff Inform users that water may drip from the safety valve dur-
ing the heating operation.
ff Hand over these operating and installation instructions to 
users for safe-keeping.

11.2 Recommissioning
If the appliance is switched off due to an interruption to the power 
supply, no specific measures for restarting are required once the 
power supply has been restored. The appliance has saved the 
parameters most recently set and continues operating with these.

If the rapid/comfort heating function was active before interrup-
tion of the power supply, this is reactivated with a set temperature 
of 65 °C once the power supply has been restored.

Emergency mode is not reactivated after an interruption of the 
power supply.

 Note
Following an interruption of the power supply, the 
compressor operation remains blocked for at least one 
minute. The PCB delays electronic starting by a minute, 
during which the appliance goes through its initialising 
process.
If the compressor subsequently fails to start, it may be 
blocked by additional safety devices (Klixon and high 
pressure switch). This block should lift after 1 to 10 min-
utes.

12. Shutting down

!  Material losses
If you disconnect the appliance from the power supply, it 
is no longer protected against frost.
ff Only disconnect the appliance from the power sup-
ply for longer periods if you are also draining the 
DHW cylinder.

If you want to switch the appliance off for a longer period, always 
drain the DHW cylinder. See chapter "Maintenance / Draining the 
appliance".

The appliance can only be switched off by interrupting the power 
supply.
ff Pull the mains plug from the socket or disconnect the appli-
ance from the mains at the MCB/fuse in the fuse box.

13. Troubleshooting

 WARNING Electrocution
Prior to all work on the appliance, isolate it from the 
power supply.

!  Material losses
If you disconnect the appliance from the power supply, it 
is no longer protected against frost.
ff Only disconnect the appliance from the power sup-
ply for longer periods if you are also draining the 
DHW cylinder.

ff For work inside the appliance, remove the appliance cover 
(see chapter "Cleaning and maintenance / Removing the ap-
pliance cover").
ff If necessary, remove the upper section of the casing jacket 
(see chapter "Maintenance and cleaning / Removing the cas-
ing ring").

 Note
Refit the casing ring after completing the work. See chap-
ter "Maintenance and cleaning / Fitting the casing ring".

 Note
Refit the appliance cover after completing your work. See 
chapter "Maintenance and cleaning / Fitting the appliance 
cover").
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13.1 Fault table

Fault Cause Remedy
The appliance 
switches off 
unexpectedly 
and does not 
switch on 
again. 
 
 

Excessive pressure in 
the refrigerant circuit. 
The safety pressure lim-
iter has responded. The 
compressor has been 
switched off. 
 
 

Eliminate the cause of the in-
crease in pressure in the refriger-
ant circuit.  
Wait approx. 5 to 15 minutes for 
the appliance to equalise the 
pressure. Reset the safety pres-
sure limiter (see chapter "Trou-
bleshooting / Resetting the safety 
pressure limiter").

 
 
 
 
 
 
 

The appliance is operated 
outside the application 
limits. The ambient tem-
perature is higher than 
the permissible value. 
The safety pressure limit-
er has responded.  

Ensure that the application limits 
are observed. 
Wait approx. 5 to 15 minutes for 
the appliance to equalise the 
pressure. Reset the safety pres-
sure limiter (see chapter "Trou-
bleshooting / Resetting the safety 
pressure limiter").

The compres-
sor switches off 
unexpectedly. 

The thermal load of the 
compressor has been ex-
ceeded. The motor over-
load relay has responded.

Remedy the cause of the high 
thermal load. Wait until the appli-
ance restarts. 

The appliance 
generates less 
heat. 
  

An inadequate air flow 
across the evaporator 
may be a possible cause. 
 

Check whether the fan is contam-
inated. Check whether the evapo-
rator is contaminated. Ensure that 
supply and extract air flow are 
unimpeded.

For explanations of the fault codes, see chapter "Troubleshooting".

13.2 Resetting the safety pressure limiter
The safety pressure limiter shuts down the compressor if the 
pressure inside the refrigerant circuit exceeds the permissible 
maximum value. The safety pressure limiter may also respond if 
the appliance is operated above its permissible application limit 
or the temperature controller of the heat pump fails to respond.

D
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1 2

1 Reset button for safety pressure limiter
2 Reset button for high limit safety cut-out
ff After removing the cause of the fault, reset the safety pres-
sure limiter by pressing the reset button.

13.3 Resetting the high limit safety cut-out
The high limit safety cut-out protects the appliance from overheat-
ing. The electric emergency/booster heater is switched off when 
the cylinder water temperature exceeds 87±5 °C.

Once the cause of the fault has been removed, press the reset 
button of the high limit safety cut-out on the rod thermostat. To 
do so, remove the appliance cover.

13.4 Motor overload relay
In the event of excessive thermal load on the compressor, the 
motor overload relay switches the compressor off.
ff Remove the cause.

After a short cooling period, the motor overload relay will restart 
the compressor automatically.

14. Maintenance and cleaning

 WARNING Electrocution
Prior to all work on the appliance, isolate it from the 
power supply.

14.1 Removing the appliance cover
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ff Undo the screw (Torx) that fastens the control fascia and the 
appliance cover to the appliance.
ff Push the control fascia upwards.
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ff Remove the control fascia.
ff A lead connects the operating controls to the appliance PCB. 
If necessary, pull the plug from the back of the control fascia 
to fully remove the control fascia.
ff Carefully lift away the appliance cover and undo the earth 
cable that runs from the appliance control panel to the cover.

 Note
Refit the appliance cover after completing your work. See 
chapter "Maintenance and cleaning / Fitting the appliance 
cover").
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14.2 Removing the casing ring

 Note
If you require more space to work inside the appliance, 
you can remove the casing on the upper section of the 
appliance.
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1 Fixing screws on casing ring

The casing ring is fastened with screws.
ff Undo the fixing screws on the casing.
ff Remove the condensate drain bend and pipe collar of the 
drain. Turn anti-clockwise to undo.

!  Material losses
An earth cable is connected to the inside of the casing 
ring. The casing can only be removed after the earth 
cable has been detached.
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The casing ring overlaps along the joint. A tab on one end clips 
into the recess on the other end of the casing ring.
ff Ease the casing ring apart, until it can be removed or slid 
downwards.

 Note
Refit the casing ring after completing the work. See chap-
ter "Maintenance and cleaning / Fitting the casing ring".

14.3 Cleaning the evaporator

!  WARNING Injury
The evaporator consists of numerous sharp-edged fins. 
Be careful when cleaning the evaporator and wear pro-
tective clothing, especially safety gloves.

To maintain a consistently high appliance output, check the evap-
orator of the appliance regularly for contamination and clean as 
necessary.
ff Undo the screw that secures the appliance cover at the upper 
side of the control fascia.
ff Remove the control fascia and the appliance cover.
ff Carefully clean the evaporator fins. Only use water and a soft 
brush for this. Never use acidic or alkaline cleaning agents.

14.4 Draining the cylinder

 WARNING Burns
Hot water may escape when draining the DHW cylinder.

To drain the DHW cylinder, e.g. when shutting the appliance down, 
proceed as follows:
ff Isolate the appliance from the power supply.
ff Close the shut-off valve in the cold water supply line.

The DHW cylinder is drained via the cold water supply line.
ff Open the drain valve installed in the cold water supply line 
(see chapter "Water connection"). If no drain valve has been 
installed, undo the cold water supply line at the "cold water 
inlet" connection.
ff To vent the system, undo the DHW line connected to the 
"DHW outlet" connection.

Some residual water will remain in the lower section of the DHW 
cylinder.
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14.5 Descaling the electric emergency/booster 
heater

Only descale the flange of the electric emergency/booster heater 
after removing it, and never treat the interior of the DHW cylin-
der and the impressed current anode with descaling agents. The 
electric emergency/booster heater is screwed into the appliance 
at a central point at the top.
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1 Electric emergency/booster heater with protective anode

14.6 Protective anode
The flange of the electric emergency/booster heater is equipped 
with a protective anode that protects the appliance from corrosion 
while it is connected to the power supply. The protective anode is 
a maintenance-free impressed current anode.

If a fault code in the display indicates that the protective anode is 
faulty, proceed as follows:
ff Remove the controller of the electric emergency/booster 
heater.
ff Check the protective anode and its wiring.
ff Refit the controller of the electric emergency/booster heater.

14.7 Valves
Regularly check the system's valves (safety valve, pressure re-
ducing valve, drain valve), to ensure the operational reliability of 
the appliance. The amount of limescale deposits depends on the 
local water quality.
ff Check all valves in the system and remove limescale deposits.
ff Replace the valves if necessary.
ff Check the function of the valves.

14.8 Replacing the power cable

 WARNING Electrocution
If the power cable is faulty, replace it with a new one. 
The power cable should only be replaced by a qualified 
contractor (connection type X).

14.9 Fitting the casing ring

 WARNING Electrocution
ff Reconnect the earth cable to the casing ring.
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ff Fit the upper casing ring. The casing ring overlaps along the 
joint. A tab on one end clips into the recess on the other end 
of the casing ring.
ff Secure the casing ring with screws.
ff Fit the pipe collar of the condensate drain and the conden-
sate drain bend.

14.10 Fitting the appliance cover

 WARNING Electrocution
ff Reconnect the earth cable to the appliance cover.

ff Place the cover back on the appliance.
ff Connect the cable linking the control  with the appliance PCB 
to the back of the fascia.
ff Insert the control fascia.
ff Secure the appliance cover and the control fascia using the 
screw at the top of the control fascia.
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15. Specification

15.1 Dimensions and connections

15.1.1 WWK 220 electronic
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   WWK 220 electronic
b01 Entry electrical cables    
c01 Cold water inlet Male thread  G 1
c06 DHW outlet Male thread  G 1
c10 DHW circulation Male thread  G 1/2 A
d45 Condensate drain Male thread  G 3/4
g01 Air intake    
g02 Air discharge    
i43 Manufacturing aperture cover    
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15.1.2 WWK 300 electronic
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   WWK 300 electronic
b01 Entry electrical cables    
c01 Cold water inlet Male thread  G 1
c06 DHW outlet Male thread  G 1
c10 DHW circulation Male thread  G 1/2 A
d45 Condensate drain Male thread  G 3/4
g01 Air intake    
g02 Air discharge    
i43 Manufacturing aperture cover    
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15.1.3 WWK 300 electronic SOL
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   WWK 300 electronic SOL
b01 Entry electrical cables    
c01 Cold water Inlet Male thread  G 1
c06 DHW outlet Male thread  G 1
c10 DHW circulation Male thread  G 1/2 A
d33 Heat source flow Female thread  G 1
d34 Heat source return Female thread  G 1
d45 Condensate drain Male thread  G 3/4
g01 Air intake    
g02 Air discharge    
h22 Sensor heat source Diameter mm 9.6
h23 Sensor heat source optional Diameter mm 9.6
i43 Cover for manufacturing aperture    
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15.2 Wiring diagram
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A1 Electronic assembly (control unit)
A2 Electronic assembly (programming unit)
B1 Temperature sensor
C1 Capacitor
E1 Heating element
F1 High limit safety cut-out TSR
F2 Motor overload relay M1
F3 High pressure switch
F4 fuse
G1 Impressed current anode
K2 Relay, compressor
K3 Electric emergency/booster heater relay
LLF Optional contact for external signal transmitter (see 

chapter "Electrical connection / Connection with ex-
ternal signal transmitter").

M1 Compressor
M2 Fan
N1 Thermostat TSR
N2 Defrost controller
R1 Resistor
S1 DIP switch
X0 Mains terminal
X1 Internal terminals
Behälter Cylinder
Kappe Cap
Mantel Jacket

!  Material losses
If X0/LF is connected, the power supply to the appliance 
must be a permanent connection (see chapter "Electrical 
connection / Connection with external signal transmit-
ter"). Never interchange L1 and N.

 Note
ff Never wire up terminal X0/FB.
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15.3 Data table

    WWK 220 electronic WWK 300 electronic WWK 300 electronic 
SOL

  231208 231210 233583
Hydraulic data
Nominal capacity l 220 300 291
Surface area, heat exchanger m2   1.3
Application limits
Maximum DHW temperature with heat pump °C 65 65 65
Maximum DHW temperature with emergency/booster heater °C 65 65 65
Permissible maximum DHW temperature inside the cylinder °C   70
Min./max. application limits, heat source °C 6-42 6-42 6-42
Min. clearance in front of air intake and air discharge grille at the in-
stallation site

mm 400 400 400 

Minimum clearance above the appliance at the installation site mm 350 350 350
Min. installation room floor area m2 6 6 6
Min. installation room volume m3 13 13 13
Maximum permissible operating pressure, cold water/DHW MPa 0.8 0.8 0.8
Output details to EN 16147
Nominal DHW temperature (EN 16147) °C 55 I 65 55 55
Nominal load profile (EN16147)  L I XL XL XL
Reference DHW temperature (EN 16147 / A15) °C 53.8 | 63.1 53.8 53.8
Reference DHW temperature (EN 16147 / A7) °C 53.2 I 63.2 53.2 53.2
Maximum available amount of DHW at 40 °C (EN 16147 / A15) l 288 | 365 404 404
Maximum available amount of DHW at 40 °C (EN 16147 / A7) l 289 I 365 405 405
Heat-up time (EN 16147 / A15) h 6.98 | 8.70 9.75 9.75
Heat-up time (EN 16147 / A7) h 10.02 I 11.97 13.41 13.41
Power consumption, standby period (EN 16147 / A15) kW 0.033 | 0.062 0.045 0.045
Power consumption, standby period (EN 16147 / A7) kW 0.046 I 0.075 0.063 0.063
COP (EN 16147 / A15)  3.22 I 2.95 3.27 3.27
COP (EN 16147 / A7)  2.61 I 2.22 2.65 2.65
Heating output
Average heating output (EN 16147 / A15) kW 1.68 I 1.62 1.69 1.69
Average heating output (EN 16147 / A7) kW 1.23 I 1.17 1.23 1.23
Power consumption
Average heat pump power consumption (EN 16147 / A15) kW 0.52 I 0.55 0.52 0.52
Average heat pump power consumption (EN 16147 / A7) kW 0.47 I 0.53 0.47 0.47
Max. heat pump power consumption (excl. start-up) kW 0.65 0.65 0.65
Power consumption, emergency/booster heater kW 1.50 1.50 1.50
Max. power consumption heat pump + emergency/booster heater kW 2.15 2.15 2.15
Energy data
DHW heating energy efficiency category (load profile), indoor air  A1) (L) A1) (XL) A1) (XL)
COPs to EN 255
COP at A15/W15-55 (EN 255)  3.42 3.82 3.82
COP at A15/W15-45 (EN 255)  3.78 4.22 4.22
Electrical data
Power supply  1/N/PE ~ 220/230V 50Hz 1/N/PE ~ 220/230V 50Hz 1/N/PE ~ 220/230V 50Hz
Max. operating current A 8.54 8.54 8.54
Max. starting current A 23.44 23.44 23.44
Fuse/MCB rating A C16 C16 C16
Sound data
Sound power level (EN 12102) dB(A) 60 60 60
Average sound pressure level at 1 m distance in a free field dB(A) 45 45 45
Versions
IP rating  IP21 IP21 IP21
Refrigerant  R134a R134a R134a
Refrigerant charge kg 0.85 0.90 0.90
Power cable length approx. mm 2200 2200 2200
Dimensions
Height mm 1545 1913 1913
Diameter mm 690 690 690
Height when tilted mm 1692 2034 2034
Height when tilted incl. packaging mm 1895 2230 2230
Packing unit dimensions height/width/depth mm 1740/740/740 2100/740/740 2100/740/740
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Guarantee
The warranty conditions of our German companies do not 
apply to appliances acquired outside of Germany. In countries 
where our subsidiaries sell our products, it is increasingly the 
case that warranties can only be issued by those subsidiaries. 
Such warranties are only granted if the subsidiary has issued 
its own terms of warranty. No other warranty will be granted.

We shall not provide any warranty for appliances acquired in 
countries where we have no subsidiary to sell our products. 
This will not affect warranties issued by any importers.

Environment and recycling
We would ask you to help protect the environment. After use, 
dispose of the various materials in accordance with national 
regulations.

KYOTO | R134a
This device is filled with refrigerant R134a. 

Refrigerant R134a is a CFC greenhouse gas mentioned in the Kyoto 
protocol with a global greenhouse potential (GWP) = 1300.

Never release refrigerant R134a to atmosphere.

INSTALLATION | GUARANTEE | ENVIRONMENT AND RECYCLING   

    WWK 220 electronic WWK 300 electronic WWK 300 electronic 
SOL

Weights
Weight, empty kg 120 135 156
Connections
Condensate connection  G 3/4 G 3/4 G 3/4
DHW circulation connection  G 1/2 A G 1/2 A G 1/2 A
Water connection  G 1 A G 1 A G 1 A
Indirect coil connection    G 1
Values
Type of anode  Impressed current anode Impressed current anode Impressed current anode
Air flow rate m3/h 550 550 550

The output details refer to new appliances with clean heat ex-
changers. 

Nominal data to EN 16147 – heat pump for recirculated air.

Note on the energy efficiency category: This information complies 
with the official requirements for water heaters (EU regulation no. 
812/2013) that will be mandatory as of September 2015, based on 
the data for DHW heat pumps as per EN 16147.

Efficiency classes marked 1) would be equivalent to an A+ rating 
from September 2017.



28 | WWK 220-300 electronic www.stiebel-eltron.com

SPIS TREŚCI   
 

WSKAZÓWKI SPECJALNE

OBSŁUGA

1. Wskazówki ogólne ����������������������������������������� 30
1.1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa ��������������������� 30
1.2 Inne oznaczenia stosowane w niniejszej dokumentacji � 30
1.3 Jednostki miar ��������������������������������������������������� 30
1.4 Parametry mocy zgodne z normą ��������������������������� 30

2. Bezpieczeństwo �������������������������������������������� 30
2.1 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem �������������������� 30
2.2 Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem ���������������� 31
2.3 Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa ����������� 31
2.4 Oznaczenie CE ��������������������������������������������������� 31
2.5 Znak kontroli ���������������������������������������������������� 31

3. Opis urządzenia �������������������������������������������� 31
3.1 Nagrzewanie zasobnika wody użytkowej ������������������ 32
3.2 Użytkowanie urządzenia poza granicami stosowania ��� 32
3.3 Ochrona przed zamarzaniem ��������������������������������� 33

4. Ustawienia �������������������������������������������������� 33
4.1 Wyświetlacz i elementy obsługowe ������������������������� 33
4.2 Ustawienia ������������������������������������������������������� 33
4.3 Wyświetlanie kodu błędu ������������������������������������� 35
4.4 Przycisk szybkiego nagrzewania����������������������������� 35
4.5 Wyłączenie awaryjne ������������������������������������������ 36

5. Konserwacja i pielęgnacja �������������������������������� 36

6. Usuwanie problemów ������������������������������������� 36

INSTALACJA

7. Bezpieczeństwo �������������������������������������������� 38
7.1 Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa ����������� 38
7.2 Przepisy, normy i regulacje prawne ������������������������ 38

8. Opis urządzenia �������������������������������������������� 38
8.1 Zakres dostawy ������������������������������������������������� 38
8.2 Wymagane wyposażenie dodatkowe ����������������������� 38
8.3 Pozostałe wyposażenie dodatkowe ������������������������� 38
8.4 Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem ���������������� 38

9. Montaż ������������������������������������������������������ 39
9.1 Transport ��������������������������������������������������������� 39
9.2 Przechowywanie ������������������������������������������������ 39
9.3 Miejsce montażu ������������������������������������������������ 39
9.4 Ustawianie urządzenia ���������������������������������������� 40

10. Montaż ������������������������������������������������������ 41
10.1 Przyłącze wody �������������������������������������������������� 41
10.2 Podłączenie zewnętrznej wytwornicy ciepła (tylko 

WWK 300 electronic SOL) ������������������������������������� 42
10.3 Odpływ kondensatu �������������������������������������������� 42
10.4 Podłączenie elektryczne ��������������������������������������� 42
10.5 Montaż urządzenia ���������������������������������������������44

11. Uruchomienie ����������������������������������������������� 44
11.1 Pierwsze uruchomienie ���������������������������������������44
11.2 Ponowne uruchomienie ��������������������������������������� 45

12. Wyłączenie z eksploatacji ��������������������������������� 45

13. Usuwanie usterek ������������������������������������������ 45
13.1 Tabela usterek ��������������������������������������������������� 45
13.2 Resetowanie ogranicznika ciśnienia bezpieczeństwa ��� 46
13.3 Resetowanie ogranicznika temperatury 

bezpieczeństwa ������������������������������������������������� 46
13.4 Wyłącznik ochronny silnika ����������������������������������� 46

14. Konserwacja i czyszczenie �������������������������������� 46
14.1 Zdejmowanie pokrywy urządzenia ������������������������� 46
14.2 Zdejmowanie pierścienia obudowy ������������������������� 47
14.3 Czyszczenie parownika ���������������������������������������� 47
14.4 Opróżnianie zasobnika ���������������������������������������� 47
14.5 Odkamienianie elektrycznego ogrzewania 

awaryjnego/dodatkowego ������������������������������������ 47
14.6 Anoda ochronna ������������������������������������������������48
14.7 Zawory ������������������������������������������������������������48
14.8 Wymiana elektrycznego przewodu przyłączeniowego ��48
14.9 Montaż pierścienia obudowy ���������������������������������48
14.10 Montaż pokrywy urządzenia ���������������������������������48

15. Dane techniczne �������������������������������������������� 49
15.1 Wymiary i przyłącza ������������������������������������������� 49
15.2 Schemat połączeń elektrycznych ���������������������������� 52
15.3 Tabela danych ��������������������������������������������������� 53

GWARANCJA 

OCHRONA ŚRODOWISKA I RECYCLING



www.stiebel-eltron.com WWK 220-300 electronic | 29

PO
LS

KI

WSKAZÓWKI SPECJALNE   
 

WSKAZÓWKI 
SPECJALNE
 - Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci 

w wieku od 8 lat, a także osoby z ograniczonymi 
zdolnościami ruchowymi, sensorycznymi lub z 
ograniczoną poczytalnością albo przez osoby bez 
doświadczenia i wiedzy, jeśli obsługa odbywać 
się będzie pod nadzorem lub jeśli użytkownicy 
zostali pouczeni odnośnie bezpiecznego korzysta-
nia z urządzenia i zapoznali się z ewentualnymi 
grożącymi niebezpieczeństwami. Urządzenie nie 
może być używane przez dzieci do zabawy. Czysz-
czenia ani też konserwacji nie wolno powierzać 
dzieciom bez nadzoru dorosłego.

 - Podczas instalacji należy przestrzegać wszystkich 
krajowych i miejscowych przepisów oraz regulacji 
prawnych.

 - Urządzenie nie jest dopuszczone do ustawienia 
na zewnątrz budynku.

 - Przestrzegać minimalnych odległości (patrz roz-
dział „Instalacja / Przygotowania / Ustawienie 
urządzenia”).

 - Przestrzegać warunków dotyczących miejsca 
ustawienia (patrz rozdział „Dane techniczne / Ta-
bela danych”).

 - W przypadku stałego podłączenia urządzenia do 
napięcia zasilania należy zapewnić możliwość 
odłączania wszystkich biegunów urządzenia od 
przyłącza sieciowego za pomocą odpowiedniego 
osprzętu elektrycznego z przerwą biegunową 
bezpieczną wynoszącą przynajmniej 3 mm. Do 
tego celu można zastosować styczniki, wyłączniki 
nadmiarowo-prądowe lub bezpieczniki.

 - Należy przestrzegać środków ostrożności przed 
zbyt wysokim napięciem dotykowym.

 - Przestrzegać zasad stosowania wymaganych dla 
urządzenia zabezpieczeń (patrz rozdział „Dane 
techniczne / Tabela danych”).

 - Wymiana uszkodzonego elektrycznego przewodu 
przyłączeniowego może być wykonana wyłącz-
nie przez specjalistę posiadającego odpowiednie 
uprawnienia oraz przy użyciu oryginalnej części 
zamiennej (rodzaj przyłącza X).

 - Urządzenie pracuje pod ciśnieniem. Podczas 
ogrzewania wody użytkowej z zaworu bezpie-
czeństwa może kapać woda.

 - Regularnie należy uruchamiać zawór bezpieczeń-
stwa, aby zapobiec jego zablokowaniu np. przez 
osadzający się kamień.

 - Opróżnić urządzenie w sposób opisany w rozdzia-
le „Instalacja / Konserwacja i czyszczenie / Opróż-
nianie zasobnika”.

 - Zainstalować, posiadający odpowiednie dopusz-
czenia, zawór bezpieczeństwa na rurociągu do-
prowadzającym wody zimnej.

 - Maksymalne ciśnienie w rurociągu doprowa-
dzającym wody zimnej musi być przynajmniej o 
20 % niższe niż ciśnienie otwarcia zaworu bez-
pieczeństwa. W przypadku wyższego ciśnienia na 
rurociągu doprowadzającym wody zimnej trzeba 
zainstalować reduktor ciśnienia.

 - Należy zastosować rurę odpływową o takich 
wymiarach, które pozwolą na swobodny odpływ 
wody nawet przy całkowicie otwartym zaworze 
bezpieczeństwa.

 - Zamontować rurę odpływową z zaworu bezpie-
czeństwa przy zachowaniu stałego nachylenia w 
pomieszczeniu wolnym od mrozu.

 - Otwór wylotowy zaworu bezpieczeństwa musi 
być zawsze otwarty na zewnątrz do atmosfery.
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OBSŁUGA

1. Wskazówki ogólne
Rozdział „Obsługa” przeznaczony jest dla użytkownika urządzenia 
i specjalisty.

Rozdział „Instalacja” przeznaczony jest dla specjalisty.

 Wskazówka
Przed przystąpieniem do obsługi urządzenia należy do-
kładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją 
do późniejszego wykorzystania.
W przypadku przekazania produktu osobom trzecim ni-
niejszą instrukcję należy również dołączyć.

1.1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

1.1.1 Struktura wskazówek dotyczących bezpieczeństwa

 HASŁO OSTRZEGAWCZE – rodzaj zagrożenia
W tym miejscu są określone potencjalne skutki nie-
przestrzegania wskazówki dotyczącej bezpieczeń-
stwa.
ff W tym miejscu są określone środki zapobiegają-
ce zagrożeniu.

1.1.2 Symbole i rodzaje zagrożenia

Symbol Rodzaj zagrożenia
 
 

Obrażenia ciała 
 

 
 

Porażenie prądem elektrycznym 
 

 
 

Poparzenie
(Poparzenie, oparzenie) 

1.1.3 Hasła ostrzegawcze

HASŁO OSTRZEGAWCZE Znaczenie
ZAGROŻENIE Wskazówki, których nieprzestrzeganie prowadzi do 

ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
OSTRZEŻENIE Wskazówki, których nieprzestrzeganie może pro-

wadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
OSTROŻNIE Wskazówki, których nieprzestrzeganie może pro-

wadzić do średnich lub lekkich obrażeń ciała.

1.2 Inne oznaczenia stosowane w niniejszej 
dokumentacji

 Wskazówka
Ogólne wskazówki są oznaczone symbolem umieszczo-
nym obok.
ff Należy dokładnie zapoznać się z treścią wskazówek.

Symbol Znaczenie
 
 

Szkody materialne
(uszkodzenie urządzenia, szkody następcze, szkody eko-
logiczne)

 
 

Utylizacja urządzenia 
 

ff Ten symbol informuje o konieczności wykonania jakiejś czyn-
ności. Wymagane czynności opisane są krok po kroku.

1.3 Jednostki miar

 Wskazówka
Jeśli nie określono innych jednostek, wszystkie wymiary 
podane są w milimetrach.

1.4 Parametry mocy zgodne z normą
Wyjaśnienie dotyczące określania i interpretacji parametrów mocy 
zgodnie z normą

Norma: EN 16147

Parametry mocy określone szczególnie w tekście, wykresach i ar-
kuszu danych technicznych zostały określone zgodnie z warunkami 
pomiarowymi normy podanej w tytule tego rozdziału.

Znormalizowane warunki pomiarowe z reguły nie odpowiada-
ją całkowicie warunkom dostępnym u użytkownika instalacji. 
Odchylenia mogą być znaczne w zależności od wybranej meto-
dy pomiaru i wymiaru odchyłki wybranej metody od warunków 
normy podanej w nagłówku tego rozdziału. Inne współczynniki 
wpływające na wartości pomiarowe to urządzenia pomiarowe, 
układ urządzenia, jego wiek oraz strumienie przepływu.

Potwierdzenie podanych parametrów mocy jest możliwe tylko 
pod warunkiem przeprowadzenia pomiaru zgodnie z warunkami 
normy podanej w nagłówku tego rozdziału.

2. Bezpieczeństwo

2.1 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Urządzenie służy do ogrzewania wody użytkowej w ramach granic 
stosowania wymienionych w rozdziale „Dane techniczne / Tabela 
danych”.

Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego Nieprzeszko-
lone osoby mogą bezpiecznie z niego korzystać. Urządzenie można 
stosować również poza domem, np. w małych przedsiębiorstwach, 
pod warunkiem takiego samego sposobu użytkowania.

Inne lub wykraczające poza obowiązujące ustalenia zastosowanie 
traktowane jest jako niezgodne z przeznaczeniem. Do użytkowania 
zgodnego z przeznaczeniem należy również przestrzeganie niniej-
szej instrukcji obsługi oraz instrukcji obsługi użytego wyposażenia 
dodatkowego.

!

!



OBSŁUGA   
Opis urządzenia

www.stiebel-eltron.com WWK 220-300 electronic | 31

PO
LS

KI

2.2 Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem
Czynności niedozwolone:
 - podgrzewanie innych cieczy niż woda użytkowa;
 - eksploatacja urządzenia z pustym zasobnikiem wody 

użytkowej;
 - eksploatacja urządzenia w warunkach wykraczających poza 

granice stosowania (patrz rozdział „Dane techniczne”);
 - odłączenie napięcia zasilania, ponieważ urządzenie bez na-

pięcia zasilania nie jest zabezpieczone przed korozją.

2.3 Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Instalację elektryczną i montaż urządzenia może wykonywać jedy-
nie wykwalifikowany specjalista. Specjalista jest odpowiedzialny 
za przestrzeganie obowiązujących przepisów.

Urządzenie użytkować wyłącznie w stanie całkowicie zmontowa-
nym i ze wszystkimi urządzeniami zabezpieczającymi.

!  OSTRZEŻENIE obrażenia ciała
Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci od 8 lat, 
a także osoby z ograniczonymi zdolnościami ruchowy-
mi, sensorycznymi lub z ograniczoną poczytalnością albo 
przez osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeśli obsługa 
odbywać się będzie pod nadzorem lub jeśli użytkowni-
cy zostali pouczeni odnośnie bezpiecznego korzystania 
z urządzenia i zapoznali się z ewentualnymi grożącymi 
niebezpieczeństwami. Urządzenie nie może być używane 
przez dzieci do zabawy. Czyszczenia ani też konserwacji 
nie wolno powierzać dzieciom bez nadzoru dorosłego.

 OSTRZEŻENIE porażenie prądem elektrycznym
W przypadku dotknięcia elementów przewodzących prąd 
elektryczny zachodzi śmiertelne niebezpieczeństwo po-
rażenia prądem elektrycznym. Uszkodzenie izolacji lub 
poszczególnych elementów może stanowić bezpośrednie 
zagrożenie dla zdrowia i życia.
ff W razie uszkodzenia izolacji odłączyć napięcie zasi-
lania i zlecić wykonanie naprawy.

Wszelkie prace przy instalacji elektrycznej muszą być 
wykonywane przez specjalistę.

 OSTRZEŻENIEprzed poparzeniem
Woda w zasobniku może nagrzewać się do temperatury 
wyższej niż 60 °C. W przypadku temperatur na wylocie 
wyższych niż 43 °C istnieje ryzyko poparzenia.
ff Upewnij się, że nie ma bezpośredniego kontaktu z 
przepływającą wodą.

 OSTRZEŻENIE przed poparzeniem
Dotknięcie gorących elementów może spowodować po-
parzenia.
W trakcie wszelkich prac w pobliżu gorących elementów 
nosić roboczą odzież ochronną i rękawice ochronne.
Rury podłączone do wylotu ciepłej wody urządzenia 
mogą być rozgrzane do temperatury powyżej 60 °C.

 OSTRZEŻENIE przed poparzeniem
Urządzenie jest fabrycznie napełnione czynnikiem 
chłodniczym. Jeśli ze względu na nieszczelność czynnik 
chłodniczy wydobywa się z urządzenia, unikać kontaktu 
z czynnikiem chłodniczym i nie wdychać uwalnianych 
oparów. Wywietrzyć skażone pomieszczenia.

!  OSTROŻNIE obrażenia ciała
Nie umieszczać na urządzeniu żadnych przedmiotów. 
Przedmioty znajdujące się na urządzeniu mogą ze wzglę-
du na wibracje zwiększyć emisję hałasu, a jeśli spadną, 
spowodować obrażenia.

!  Szkody materialne
Po odłączeniu urządzenia od napięcia zasilania nie jest 
ono zabezpieczone przed działaniem mrozu ani przed 
korozją.
ff Nie odłączać napięcia zasilania urządzenia.

!  Szkody materialne
Nie zakrywać urządzenia. Zakrycie wlotu lub wylotu po-
wietrza prowadzi do zmniejszenia dopływu powietrza. 
W przypadku zmniejszonego dopływu powietrza bez-
pieczeństwo pracy urządzenia nie jest zagwarantowane. 

!  Szkody materialne
Użytkować urządzenie wyłącznie przy napełnionym za-
sobniku wody użytkowej.

!  Szkody materialne
Zadbać o to, aby miejsce ustawienia urządzenia nie było 
narażone na zaolejone ani zasolone powietrze, a także 
na żadne substancje agresywne i wybuchowe.

2.4 Oznaczenie CE
Oznaczenie CE zapewnia, że urządzenie spełnia wszystkie pod-
stawowe wymagania:
 - dyrektywy dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej,
 - dyrektywy niskonapięciowej.

2.5 Znak kontroli
Patrz tabliczka znamionowa na urządzeniu.

3. Opis urządzenia
Urządzenie jest przeznaczone do ustawienia wewnątrz budynku. 
Urządzenie pracuje w trybie obiegu zamkniętego i nie wymaga 
dopływu powietrza zewnętrznego. Urządzenie pobiera ciepło z 
otaczającego go powietrza. Ciepło to wykorzystuje do ogrzania 
znajdującej się w zbiorniku wody użytkowej przy wykorzystaniu 
energii elektrycznej. Zapotrzebowanie energii elektrycznej oraz 
czas nagrzewania wody użytkowej zależą od temperatury zassa-
nego powietrza.

Ze względu na pobieranie ciepła powietrze otoczenia w miejscu 
ustawienia zostaje schłodzone o 1–3 °C. Urządzenie pobiera z po-
wietrza również wilgoć, która zamienia się następnie w konden-
sat. Kondensat zostaje wyprowadzony z urządzenia przez odpływ 
kondensatu.
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Po otwarciu punktu poboru ciepłej wody, ciepła woda użytko-
wa wypierana jest z urządzenia przez napływającą zimną wodę 
użytkową.

Zasobnik wody użytkowej jest pokryty wewnątrz specjalną po-
włoką emaliowaną zabezpieczającą przed korozją i dodatkowo 
wyposażony w niezużywającą się anodę ochronną z zasilaniem 
zewnętrznym.

Elektroniczny układ sterowania dobiera parametry pracy zapew-
niające maksymalną oszczędność energii. W zależności od planu 
taryfowego zakładu energetycznego oraz zapotrzebowania użyt-
kownika na CWU urządzenie automatyczne podgrzewa wodę do 
zadanej temperatury.

Zasada działania pompy ciepła

Zamknięty obieg wewnątrz urządzenia zawiera czynnik chłodniczy 
(patrz „Dane techniczne / Tabela danych”). Czynnik chłodniczy 
charakteryzuje się tym, że odparowuje już przy niskiej tempe-
raturze.

W parowniku, który pobiera ciepło z zassanego powietrza, czyn-
nik chłodniczy przechodzi ze stanu ciekłego w gazowy. Sprężarka 
zasysa gazowy czynnik chłodniczy i spręża go. Ze względu na pod-
niesienie ciśnienia wzrasta temperatura czynnika chłodniczego.

Do tego konieczna jest energia elektryczna. Energia (ciepło silnika) 
nie rozprasza się, lecz wraz ze sprężonym czynnikiem chłodni-
czym transportowana jest do skraplacza. Tutaj czynnik chłodniczy 
oddaje ciepło do zasobnika wody użytkowej. Następnie zawór 
rozprężny redukuje dostępne jeszcze ciśnienie i obieg rozpoczyna 
się od nowa.

!  Szkody materialne
Po odłączeniu urządzenia od napięcia zasilania nie jest 
ono zabezpieczone przed działaniem mrozu ani przed 
korozją.
ff Nie odłączać napięcia zasilania urządzenia.

 Wskazówka
Po przerwie w zasilaniu praca sprężarki jest zablokowana 
przez przynajmniej jedną minutę. Układ elektroniczny 
opóźnia załączenie elektryczne o jedną minutę, w czasie 
której następuje inicjalizacja urządzenia.
Jeśli, z jakiś względów, sprężarka ma być dalej unie-
ruchomiona, można zablokować ją poprzez dodatkowe 
elementy zabezpieczające (klixon i wyłącznik wysokiego 
ciśnienia). Po czasie 1–10 minut blokada ta powinna zo-
stać usunięta. Po ponownym podłączeniu napięcia zasila-
nia urządzenie pracuje według parametrów ustawionych 
przed przerwą w zasilaniu.

3.1 Nagrzewanie zasobnika wody użytkowej
Nagrzewanie wody odbywa się za pomocą pompy ciepła. To stan-
dardowy sposób działania urządzenia.

Zintegrowany czujnik, który mierzy temperaturę wody użytkowej 
na całej wysokości zasobnika, oblicza entalpię (zawartość energii) 
w zasobniku wody użytkowej. Jeśli entalpia jest niższa niż wyma-
gana przez temperaturę zadaną, następuje nagrzewanie wody 
znajdującej się w zasobniku wody użytkowej.

Informacje na temat czasu nagrzewania wody znajdującej się 
w zasobniku wody użytkowej można znaleźć w rozdziale „Dane 
techniczne”.

3.1.1 Elektryczne ogrzewanie awaryjne/dodatkowe

Elektryczne ogrzewanie awaryjne/dodatkowe wykorzystywane 
jest w przypadku nagrzewania szybkiego/komfortowego oraz 
w trybie grzania awaryjnego.

Jeśli zapotrzebowanie ciepłej wody wzrośnie w nieplanowany spo-
sób, za pomocą przycisku szybkiego nagrzewania można urucho-
mić elektryczne ogrzewanie awaryjne/dodatkowe. Patrz rozdział 
„Nagrzewanie szybkie/komfortowe”.

W razie awarii urządzenia elektryczne ogrzewanie awaryjne/do-
datkowe można uruchomić w ramach trybu grzania awaryjnego. 
Patrz rozdział „Tryb grzania awaryjnego”.

3.1.2 Podłączenie zewnętrznej wytwornicy ciepła (tylko 
WWK 300 electronic SOL)

!  Szkody materialne
Również w przypadku podłączenia zewnętrznej wytwor-
nicy ciepła nie wolno odłączać urządzenia od napięcia 
zasilania, ponieważ nie będzie ono w takim przypadku 
chronione przed mrozem i korozją. Także w zimie, gdy 
ogrzewanie wody użytkowej najczęściej odbywa się za 
pomocą zewnętrznej wytwornicy ciepła, nie wolno odłą-
czać napięcia zasilania.

Urządzenie wyposażone jest w zintegrowany gładkorurkowy wy-
miennik ciepła, do którego może zostać podłączona zewnętrz-
na wytwornica ciepła (np. instalacja solarna lub CO). Zasobnik 
wody użytkowej jest wyposażony w tym celu w tuleje czujników 
w różnych miejscach. Uzgodnienie zasad działania pomiędzy urzą-
dzeniem i zewnętrzną wytwornicą ciepła musi zostać dokonane 
jednorazowo przez specjalistę podczas pierwszego uruchomienia.

3.2 Użytkowanie urządzenia poza granicami 
stosowania

3.2.1 Temperatura otoczenia poniżej granicy stosowania

Przy temperaturach pomieszczenia poniżej granicy stosowania 
może, w zależności od wilgotności i temperatury wody w zasobni-
ku, występować oszronienie parownika. W przypadku oszronienia 
parownika czujnik oblodzenia wyłącza sprężarkę pompy ciepła. Po 
odmrożeniu parownika sprężarka uruchamia się automatycznie.
ff Aby zapewnić bezawaryjną pracę urządzenia zadbać o to, 
aby urządzenie użytkowane było w ramach granic stosowa-
nia (patrz rozdział „Dane techniczne / Tabela danych”).

 Wskazówka
Odmrażanie parownika powoduje wydłużenie procesów 
nagrzewania.

3.2.2 Temperatura otoczenia powyżej granicy stosowania

Po przekroczeniu górnej granicy stosowania system zabezpiecza-
jący wyłącza urządzenie.

Po kilku minutach potrzebnych na schłodzenie urządzenie ponow-
nie załącza się automatycznie. Jeśli temperatura otoczenia jest 
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nadal wyższa niż dopuszczalna wartość temperatury, urządzenie 
ponownie wyłącza się.
ff Aby zapewnić bezawaryjną pracę urządzenia zadbać o to, 
aby urządzenie użytkowane było w ramach granic stosowa-
nia (patrz rozdział „Dane techniczne / Tabela danych”).

3.3 Ochrona przed zamarzaniem
Jeśli temperatura wody użytkowej w zasobniku spadnie poniżej 
10°C, zintegrowany czujnik daje sygnał i urządzenie uruchamia 
funkcję zabezpieczenia przed zamarznięciem. Urządzenie nagrze-
wa wodę za pomocą pompy ciepła i elektrycznego ogrzewania 
awaryjnego/dodatkowego. Jeśli temperatura obliczona przez czuj-
nik całkujący osiągnie 18 °C, pompa ciepła i elektryczne ogrzewa-
nie awaryjne/dodatkowe zostaną wyłączone.

4. Ustawienia

4.1 Wyświetlacz i elementy obsługowe

 Wskazówka
Po 15 sekundach od każdej czynności obsługowej urzą-
dzenie automatycznie przechodzi z powrotem do wskaza-
nia standardowego (objętość wody zmieszanej) i zapisuje 
ustawione wartości.

e l c t r o n i c c o m f o r t

1

3

5

12

10

8

26
�0

3�
13

�0
00

6�

4

2

7
6

11

9

1 Symbol temperatury zadanej
2 Wskazanie objętości wody zmieszanej (litr|40 °C) /
 wskazanie temperatury rzeczywistej w górnej części 

zasobnika /
 wskazanie temperatury zadanej 1 / 
 wskazanie temperatury zadanej 2 / 
 wskazanie kodu błędu
3 Przycisk Plus
4 Przycisk Minus
5 Symbol Serwis/Błąd
6 Symbol elektrycznego ogrzewania awaryjnego/dodatkowego
7 Symbol pompy ciepła
8 Przycisk szybkiego nagrzewania
9 Symbol temperatury zadanej 2
10 Przycisk menu
11 Symbol objętości wody zmieszanej
12 Symbol temperatury rzeczywistej

Symbole „Elektryczne ogrzewanie awaryjne/dodatkowe” i „Pompa 
ciepła” zostają wyświetlone, jeśli zachodzi konieczność pracy tych 
komponentów urządzenia. Prezentacja tych symboli niekoniecznie 
musi oznaczać, że elektryczne ogrzewanie awaryjne/dodatkowe 
i pompa ciepła są włączone.

Przykład: aktywna funkcja nagrzewania szybkiego/komfortowego. 
Elektryczne ogrzewanie awaryjne/dodatkowe wyłącza się, jeśli 
w górnej części zasobnika osiągnięta zostanie temperatura 65 °C. 
Pompa ciepła jeszcze nie nagrzała dolnej części do 65 °C, funkcja 
nagrzewania szybkiego/komfortowego nie została więc jeszcze 
zakończona. Symbol elektrycznego ogrzewania awaryjnego/do-
datkowego wyświetlany jest aż do momentu zakończenia funkcji 
nagrzewania szybkiego/komfortowego.

Symbol Serwis/Błąd

 Wskazówka
Jeśli symbol „Serwis/błąd” pojawi się na wyświetlaczu, 
należy poinformować o tym specjalistę. Symbol świecą-
cy się na stałe oznacza błąd, przy którym eksploatacja 
urządzenia jest możliwa.
Migający symbol „Serwis/błąd” oznacza, że woda nie 
jest nagrzewana i konieczne jest skontaktowanie się ze 
specjalistą.
Szczególnym przypadkiem jest sytuacja, kiedy urządze-
nie przełączone jest na tryb grzania awaryjnego. Pompa 
ciepła i elektryczne ogrzewanie awaryjne/dodatkowe 
nagrzewają wodę mimo migającego symbolu „Serwis/
błąd”.

4.2 Ustawienia
Standardowe wskazanie prezentuje objętość wody zmieszanej. 

 Wskazówka
Po 15 sekundach od każdej czynności obsługowej urzą-
dzenie automatycznie przechodzi z powrotem do wskaza-
nia standardowego i zapisuje ustawione wartości.

Przyciskiem menu po kolei wyświe-
tla się wszystkie informacje oraz opcje 
ustawień. Wyświetlany jest odpowiedni 
symbol.

4.2.1 Wskazanie objętości wody zmieszanej (wskazanie 
standardowe)

 
 
 
 

Wyświetlana jest aktualnie dostępna ob-
jętość wody zmieszanej o temperaturze 
40°C przy 15°C temperatury wody zimnej.

 
 
 
 

Jeśli w danej chwili objętość wody zmie-
szanej jest mniejsza niż 10 l, wyświetlana 
będzie wartość „< 10 l”.



OBSŁUGA   
Ustawienia

34 | WWK 220-300 electronic www.stiebel-eltron.com

Zapotrzebowanie na ciepłą 
wodę przy

objętości wody zmieszanej o 
temp. 40°C

Wanna 120-150 l
Prysznic 30–50 l
Mycie rąk 2–5 l

Objętość wody zmieszanej, którą można uzyskać, zależy od wiel-
kości zasobnika oraz nastawionej temperatury zadanej.

4.2.2 Wskazanie temperatury rzeczywistej

 
 
 
 

Aby przejść do menu temperatury rze-
czywistej, w  menu wody zmieszanej 
jeden raz wcisnąć przycisk menu. 

Pojawi się symbol temperatury rzeczy-
wistej.

Wyświetlona zostanie aktualna tem-
peratura rzeczywista. Temperatura 
rzeczywista wskazuje na temperaturę 
w górnej części zasobnika wody użytko-
wej i w dużym stopniu odpowiada tym 
samym temperaturze na wylocie.

4.2.3 Temperatura zadana 1

 Wskazówka
Ze względów higienicznych nie nastawiać temperatury 
ciepłej wody na wartość niższą niż 50 °C.

Temperatura zadana 1 to temperatura ciepłej wody, którą utrzy-
muje urządzenie, jeśli żaden zewnętrzny nadajnik sygnałów nie 
jest podłączony ani aktywny. Temperatura zadana 1 jest fabrycznie 
ustawiona na 55 °C.

Aby przejść do menu temperatury zada-
nej 1, w menu temperatury rzeczywistej 
jeden raz wcisnąć przycisk menu.

Pojawi się symbol temperatury zada-
nej 1.

 

Przyciskiem „Plus” i „Minus” nastawić 
temperaturę zadaną 1 w zakresie od 20 
do 65 °C.

 Wskazówka
Do miejsca nastawy temperatury zadanej 1 może przejść 
również, wciskając na wskazaniu standardowym (obję-
tość wody zmieszanej) przycisk „Plus” lub „Minus”.

Ochrona przed zamarzaniem

Jeśli za pomocą przycisku Minus usta-
wiona zostanie temperatura niższa niż 
20°C, ochrona przed zamarznięciem bę-
dzie nadal aktywna.

4.2.4 Temperatura zadana 2

 Wskazówka
Ze względów higienicznych nie nastawiać temperatury 
ciepłej wody na wartość niższą niż 50 °C.

Temperatura zadana 2 to temperatura ciepłej wody, którą utrzy-
muje urządzenie, jeśli zewnętrzny nadajnik sygnałów jest podłą-
czony i aktywny.

Aby przejść do menu temperatury za-
danej 2, w menu temperatury zadanej 1 
jeden raz wcisnąć przycisk menu.

Pojawi się symbol temperatury zada-
nej 2. Temperatura zadana 2 oznaczona 
zostanie symbolem „N”.

 Przyciskiem „Plus” i „Minus” nastawić 
temperaturę zadaną 2 w zakresie od 20 
do 65 °C.

Eksploatacja z zewnętrznym nadajnikiem sygnałów (wejście 
230 V)

Urządzenia są seryjnie wykonane w taki sposób, aby mogły przy-
porządkować podłączonemu zewnętrznemu nadajnikowi sygna-
łów, np. instalacji fotowoltaicznej lub nadajnikowi sygnałów ni-
skiej taryfy, właściwą mu, osobną wartość zadaną temperatury 
ciepłej wody („Temperatura zadana 2”).

Ta temperatura zadana 2 jest aktywowana, jeśli na zacisku X0/
LF dostępna jest faza (sygnał LF) (patrz rozdział „Rodzaje przy-
łączy”). Temperatura zadana 2 zastępuje w okresie swojej ak-
tywności standardową wartość zadaną temperatury ciepłej wody 
(„Temperatura zadana 1”).

Jeśli temperatura zadana 2 zostanie aktywowana przez zewnętrzny 
nadajnik sygnałów, jest ona aktywna przez minimalny czas dzia-
łania wynoszący 20 minut. Jeśli po upływie tych 20 minut, sygnał 
nadal jest odbierany, sprężarka pracuje tak długo, aż sygnał LF 
zaniknie. W przeciwnym przypadku z powrotem aktywowana zo-
stanie ustawiona temperatura zadana 1.

Po osiągnięciu odpowiedniej wartości zadanej temperatury ciepłej 
wody sprężarka wyłącza się i pozostaje wyłączona przez minimal-
ny czas spoczynku wynoszący 20 minut.

Poniższy schemat przedstawia zależności na przykładzie sygnału 
zewnętrznego nadajnika.

Przykład:
 - Temperatura wody = 55 °C
 - Temperatura zadana 1 = 50 °C
 - Temperatura zadana 2 = 65 °C
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A Sygnał LF
B Sprężarka
1 20 min – minimalny czas aktywności temperatury zadanej 2
2 20 min – minimalny czas spoczynku sprężarki

 Wskazówka
Aby sygnał LF mógł być uwzględniony przez system stero-
wania, musi być odbierany przez przynajmniej 60 sekund. 
To zapobiega np. sytuacji, w której trwające tylko kilka 
sekund promieniowanie słoneczne uruchomiłoby proces 
nagrzewania, który następnie ze względu na brak dal-
szego promieniowania nie mógłby być realizowany przy 
wykorzystaniu instalacji fotowoltaicznej.

4.3 Wyświetlanie kodu błędu

Aby przejść do menu kodu błędu, w menu 
temperatury zadanej 2 jeden raz wcisnąć 
przycisk menu. Jeśli wystąpił błąd, poja-
wi się kod błędu. Jeśli błąd nie wystąpił, 
to menu nie zostanie aktywowane.

Patrz rozdział „Usuwanie problemów / Kody błędów”.

4.4 Przycisk szybkiego nagrzewania

 
 
 

Nacisnąć przycisk szybkiego nagrzewa-
nia.

Pojawią się symbole pompy ciepła i elek-
trycznego ogrzewania awaryjnego/do-
datkowego.

4.4.1 Nagrzewanie szybkie/komfortowe

W normalnym przypadku przyciskiem szybkiego nagrzewania ak-
tywuje się funkcję nagrzewania szybkiego/komfortowego, za po-
mocą której można pokryć nieplanowe, wysokie zapotrzebowanie 
ciepłej wody bez zmiany podstawowych parametrów urządzenia.

Jeśli nagrzewanie szybkie/komfortowe zostało aktywowane 
ręcznie poprzez naciśnięcie przycisku, niezależnie od ustawio-
nej temperatury zadanej, pompa ciepła i elektryczne ogrzewanie 
awaryjne/dodatkowe zostają uruchomione jednorazowo i rów-
nolegle pracują, aż temperatura ciepłej wody w zasobniku osią-
gnie wartość 65 °C. W celu obniżenia zużycia energii elektrycz-
ne ogrzewanie awaryjne/dodatkowe wyłącza się wcześniej, po 
osiągnięciu temperatury 65 °C w górnej części zasobnika (szybkie 
nagrzewanie).

Nagrzewanie szybkie/komfortowe pozostaje aktywne do momen-
tu, aż w całej objętości zasobnika wody użytkowej uzyskamy tem-
peraturę 65 °C (nagrzewanie komfortowe). Następnie urządzenie 
automatycznie powraca do wcześniej ustawionych parametrów.

 Wskazówka
Symbole elektrycznego ogrzewania awaryjnego/dodatko-
wego i pompy ciepła wyświetlane są aż do momentu za-
kończenia funkcji nagrzewania szybkiego/komfortowego. 
Symbol elektrycznego ogrzewania awaryjnego/dodat-
kowego prezentowany jest w przypadku nagrzewania 
szybkiego/komfortowego do momentu, aż pompa ciepła 
nagrzeje cały zasobnik do 65 °C i funkcja zostanie za-
kończona. Elektryczne ogrzewanie awaryjne/dodatkowe 
wyłącza się jednak już w momencie osiągnięcia 65 °C 
w górnej części zasobnika. 

 Wskazówka
Jeśli nagrzewanie szybkie/komfortowe zostanie aktywo-
wane przypadkowo, funkcję tę można przerwać poprzez 
obniżenie temperatury zadanej.
ff Przytrzymać wciśnięty przycisk „Minus” tak długo, 
aż usłyszymy kliknięcie spowodowane wyłączeniem 
pompy ciepła i elektrycznego ogrzewania awaryj-
nego/dodatkowego. W tym momencie temperatura 
zadana powróci również do wartości, która była 
ustawiona przed aktywacją nagrzewania szybkiego/
komfortowego.

4.4.2 Tryb grzania awaryjnego

Jeśli urządzenie jest uszkodzone, można uruchomić elektryczne 
ogrzewanie awaryjne/dodatkowe w ramach trybu grzania awa-
ryjnego.

Jeśli po sygnale żądania grzania ciepłej wody przez 6 godzin po-
miar temperatury nie wykaże wzrostu (24 przedziałów czasowych 
po 15 minut, w których wzrost temperatury jest każdorazowo < 
0,25 °C), sprężarka zostanie wyłączona. Na wyświetlaczu miga 
symbol „Serwis/błąd” i kod błędu wskazuje, że urządzenie nie 
podgrzewa wody.

W takim przypadku poprzez naciśnięcie przycisku szybkiego na-
grzewania można aktywować tryb grzania awaryjnego. Po naci-
śnięciu przycisku szybkiego nagrzewania prezentowany kod błędu 
zwiększa się o wartość 256, ponieważ kody błędów sumują się 
(patrz tabela kodów błędów w rozdziale „Usuwanie problemów”). 
Symbol „Serwis/błąd” nadal miga. Aktywuje się elektryczne 
ogrzewanie awaryjne/dodatkowe.

Aktualna temperatura zadana (temperatura zadana 1 lub tempe-
ratura zadana 2) zostaje zignorowana. W trybie awaryjnym urzą-
dzenie pracuje według nastawionej stałej temperatury zadanej 
wynoszącej 40 °C. Po jednorazowej aktywacji funkcji za pomocą 
przycisku szybkiego nagrzewania funkcja ta jest aktywna przez 
7 dni.

Po 7 dniach pracy w trybie grzania awaryjnego elektryczne ogrze-
wanie awaryjne/dodatkowe zostaje zdezaktywowane. Prezento-
wany na wyświetlaczu kod błędu zmniejsza się o wartość 256.

Jeśli podczas trwania 7 dniowego trybu grzania awaryjnego po-
nownie naciśniemy przycisk szybkiego nagrzewania, czas działa-
nia siedmiodniowego trybu grzania awaryjnego rozpoczyna się 
od nowa.

Jeśli siedmiodniowy czas działania trybu grzania awaryjnego upły-
nął, poprzez naciśnięcie przycisku szybkiego nagrzewania można 
ponownie uruchomić tryb awaryjny na czas działania wynoszący 
siedem dni.
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Naciśnięcie przycisku szybkiego nagrzewania aktywuje tryb grza-
nia awaryjnego tylko wtedy, gdy wcześniej wystąpił błąd o ko-
dzie błędu 8. Przy normalnej eksploatacji naciśnięcie przycisku 
szybkiego nagrzewania powoduje tylko jednorazowe nagrzanie 
zasobnika wody użytkowej.

Po przerwie w zasilaniu tryb grzania awaryjnego nie jest już ak-
tywny. Nastąpi ponowna próba grzania za pomocą pompy ciepła. 
Kod błędu 8 pojawia się dopiero po 6 godzinach. Dopiero wtedy 
tryb grzania awaryjnego można ponownie ręcznie aktywować 
przyciskiem szybkiego nagrzewania.

4.5 Wyłączenie awaryjne
W razie wystąpienia sytuacji awaryjnej wykonać następujące 
czynności:
ff Odłączyć napięcie zasilania poprzez wyciągniecie wtyczki 
sieciowej lub poprzez wyłączenie bezpiecznika.
ff Zamknąć dopływ zimnej wody.
ff Niezwłocznie poinformować specjalistę, ponieważ urzą-
dzenie przy braku napięcia zasilania nie jest zabezpieczone 
przed korozją.

5. Konserwacja i pielęgnacja

 OSTRZEŻENIE porażenie prądem elektrycznym
Wyczyścić urządzenie tylko z zewnątrz.
Nie otwierać urządzenia.
Nie wkładać żadnych przedmiotów do wnętrza urządze-
nia przez kratkę.
Nie spryskiwać urządzenia wodą.
Nie pryskać wody do wnętrza urządzenia.

!  OSTRZEŻENIE obrażenia ciała
Prace konserwacyjne, jak np. kontrola zabezpieczeń 
elektrycznych, mogą być wykonywane wyłącznie przez 
specjalistę.

Elementy urzą-
dzenia

Wskazówki dotyczące pielęgnacji

Obudowa 
 
 

Do pielęgnacji elementów obudowy wystarcza wilgot-
na szmatka. Nie wolno używać środków czyszczących 
o właściwościach ściernych lub zawierających roz-
puszczalnik.

Kratki wlotu i wylotu 
powietrza 

Kratki wlotu i wylotu powietrza czyścić co pół roku. 
Pajęczyny lub inne zanieczyszczenia mogą negatyw-
nie wpłynąć na dopływ powietrza do urządzenia.

Zasobnik wody użyt-
kowej 
 
 
 
 

Zasobnik wody użytkowej jest wyposażony w bezob-
sługową anodę z zasilaniem zewnętrznym służącą 
do ochrony przed korozją. Aby anoda z zasilaniem 
zewnętrznym mogła zabezpieczać zasobnik wody 
użytkowej, urządzenie nie może zostać odłączone od 
napięcia, dopóki jest napełnione wodą. W przeciw-
nym przypadku zachodzi ryzyko korozji.

Elektryczne ogrzewa-
nie awaryjne/dodat-
kowe 

Od czasu od czasu należy zlecić odwapnienie elek-
trycznego ogrzewania awaryjnego/dodatkowego. 
Wydłuża to żywotność elektrycznego ogrzewania 
awaryjnego/dodatkowego.

Urządzenie Należy regularnie zlecać specjaliście kontrolę grupy 
zabezpieczającej i parownika.

Odpływ kondensatu 
 

Odkręcić kolanko odpływu kondensatu. Sprawdzić 
odpływ kondensatu pod kątem drożności i usunąć 
ewentualne zanieczyszczenia.

6. Usuwanie problemów
Problem Przyczyna Rozwiązanie
Ciepła woda nie 
jest przygotowy-
wana.

Do urządzenia nie jest 
doprowadzane napięcie. 

Sprawdzić, czy urządzenie 
jest podłączone do napięcia 
zasilania.

 
 
 
 
 
 
 
 

Zadziałał bezpiecznik 
w instalacji domowej. 
 
 
 
 
 
 

Sprawdzić, czy zadziałały bez-
pieczniki w instalacji domowej. 
Ew. odłączyć urządzenie od 
napięcia zasilania i z powro-
tem włączyć bezpieczniki. Jeśli 
po włączeniu napięcia zasila-
nia nastąpi ponowne zadziała-
nie bezpiecznika, należy skon-
taktować się ze specjalistą.

 
 
 
 

W urządzeniu zapchany 
jest wlot lub wylot po-
wietrza. 
 

Sprawdzić kratki wlotu 
i wylotu powietrza i usunąć 
ewentualne zanieczyszczenia 
(patrz rozdział „Konserwacja 
i pielęgnacja”).

 
 
 
 
 
 

Temperatura otoczenia 
przekracza górną granicę 
stosowania (patrz roz-
dział „Dane techniczne 
/ Tabela danych”). Za-
działało urządzenie za-
bezpieczające i nastąpiło 
automatyczne wyłączenie 
całego urządzenia.

Zaczekać, aż urządzenie ochło-
dzi się. Jeśli urządzenie z po-
wrotem nie włącza się samo-
dzielnie, wezwać specjalistę. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Temperatura otoczenia 
spadła poniżej dolnej 
granicy stosowania (patrz 
rozdział „Dane technicz-
ne / Tabela danych”). Pa-
rownik będzie przez jakiś 
czas odmrażany.

Zaczekać, aż urządzenie z po-
wrotem samodzielnie załączy 
się. 
 
 
 

Urządzenie nie na-
grzewa zasobnika 
wody użytkowej, 
mimo że symbol 
pompy ciepła 
świeci się. 

Jeszcze nie upłynął czas 
blokady sprężarki. Po 
wyłączeniu sprężarki 
zostanie ona ponownie 
załączona dopiero po 
upływie 20-minutowego 
czasu blokady. 

 
 
 
 
 
 

Z zaworu bezpie-
czeństwa w ruro-
ciągu doprowadza-
jącym wody zimnej 
kapie. 

Urządzenie znajduje się 
pod ciśnieniem instalacji 
wodnej. Podczas ogrze-
wania wody użytkowej 
z zaworu bezpieczeństwa 
może kapać woda. 

Jeżeli woda będzie nadal kapać 
po zakończeniu nagrzewania, 
należy poinformować specja-
listę. 
 

Z odpływu kon-
densatu kapie. 
 
 

Temperatura powierzchni 
parownika jest niższa 
niż temperatura punktu 
rosy powietrza otoczenia. 
Powstaje kondensat.

Ilość kondensatu zależy od wil-
gotności powietrza. 
 
 

Temperatura po-
mieszczenia zbyt 
mocno spadła. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ze względu na eksploatację 
urządzenia temperatura 
pomieszczenia może spaść 
o 1–3 °C. Jeśli temperatura po-
mieszczenia spadnie o więcej 
niż 5 °C, sprawdzić, czy wiel-
kość pomieszczenia jest odpo-
wiednia (patrz rozdział „Dane 
techniczne / Tabela danych”). 
Problem można rozwiązać, 
zwiększając kubaturę poprzez 
otwarcie drzwi do innego po-
mieszczenia.

Symbol „Serwis/
błąd” świeci się na 
stałe. 
 
 
 
 
 
 

Patrz rozdział „Kod 
błędu”. 
 
 
 
 
 
 
 

Powiadomić specjalistę. 
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Problem Przyczyna Rozwiązanie
Symbol Serwis/
Błąd pulsuje, woda 
nie jest podgrze-
wana. 
 
 
 
 
 
 

Patrz rozdział „Kod 
błędu”. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koniecznie powiadomić spe-
cjalistę. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Symbol „Pompa 
ciepła” miga. 
 
 
 
 

Zostało zgłoszone zapo-
trzebowanie na ciepło, 
lecz sprężarka jest zablo-
kowana. 
 
 

Nie jest wymagane żadne 
działanie. Sprężarka włączy się 
samoczynnie po upływie czasu 
blokady. Czas blokady sprężar-
ki trwa 20 minut po wyłączeniu 
sprężarki. Miganie symbolu 
wyłącza się automatycznie.

Symbol „elektrycz-
ne ogrzewanie 
awaryjne/dodatko-
we” miga. 
 
 
 
 
 
 
 

Podczas szybkiego 
nagrzewania regulator 
temperatury wyłączył 
„elektryczne ogrzewanie 
awaryjne/dodatkowe”. 
 
 
 
 
 
 

Nie jest wymagane żadne 
działanie. Urządzenie konty-
nuuje szybkie nagrzewanie za 
pomocą pompy ciepła. Miganie 
symbolu wyłącza się, gdy 
regulator ponownie zatwier-
dzi „elektryczne ogrzewanie 
awaryjne/dodatkowe”. Symbol 
gaśnie, gdy w całym zasobniku 
wody użytkowej zostanie osią-
gnięta temperatura zadania 
wynosząca 65 °C.

Kod błędu

Jeśli na wyświetlaczu symbol „Serwis/błąd” świeci się na stałe 
lub miga, można wyświetlić kod błędu.

Wciskać przycisk menu tak długo, aż po 
temperaturze zadanej 2 pojawi się kod 
błędu.

Pojawił się kod błędu.

Kod 
błędu

Symbol 
Serwis/
Błąd

Opis błędu Rozwiązanie

0  Brak błędu  
2 
 
 
 
 
 

Świeci się 
na stałe 
 
 
 
 

Uszkodzony czujnik górny. 
Wskazanie temperatury rzeczy-
wistej przełącza się na czujnik 
całkujący. Urządzenie nagrzewa 
dalej. Wyświetlona objętość 
wody zmieszanej jest zawsze 
niższa niż 10 litrów.

  
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 

Świeci się 
na stałe 
 
 
 
 
 

Uszkodzony czujnik całkujący. 
W razie uszkodzenia czujnika 
całkującego zostanie on usta-
wiony na wartość czujnika 
górnego, a objętość wody 
zmieszanej zostanie obliczona 
na podstawie tej wartości. Urzą-
dzenie nagrzewa dalej.

  
 
 
 
 
 
 

6 
 

Miga 
 

Czujnik górny i czujnik całkujący 
są uszkodzone. Urządzenie już 
nie nagrzewa.

  
 

Kod 
błędu

Symbol 
Serwis/
Błąd

Opis błędu Rozwiązanie

8 
 
 
 
 

Miga 
 
 
 
 

Mimo wymogu przez 13 go-
dzin nie nastąpił żaden proces 
nagrzewania zasobnika wody 
użytkowej. 
 

Tymczasowo można 
nadal korzystać z urzą-
dzenia, aktywując tryb 
grzania awaryjnego. 
Patrz rozdział „Tryb 
grzania awaryjnego”.

16 
 
 
 
 
 

Świeci się 
na stałe 
 
 
 
 

Zwarcie anody ochronnej / 
anoda ochronna uszkodzona 
 
 
 
 

Niezwłocznie poin-
formować specjalistę, 
ponieważ w przypadku 
uszkodzenia anody 
ochronnej urządzenie 
nie jest zabezpieczone 
przed korozją.

32 
 
 

Miga 
 
 

Urządzenie używane jest z pu-
stym zasobnikiem wody lub 
urządzenie nie nagrzewa. 

Napełnić zasobnik 
wodą. Kod błędu znika, 
a urządzenie rozpoczyna 
pracę.

  
 

  
 

Przerwano dopływ prądu do 
anody. Urządzenie nie grzeje. 

Specjalista musi spraw-
dzić anodę ochronną 
oraz okablowanie.

128 
 
 

Świeci się 
na stałe 
 

Brak komunikacji pomiędzy ele-
mentem obsługowym a układem 
sterowania. Dotychczasowe za-
dane parametry są aktywne.

  
 
 

256 
 
 

Miga 
 
 

Ręcznie aktywowany tryb grza-
nia awaryjnego (aktywne tylko 
elektryczne ogrzewanie awaryj-
ne/dodatkowe)

Patrz rozdział „Opis 
urządzenia / Tryb grza-
nia awaryjnego”. 

Jeśli wystąpi kilka błędów, kody błędów sumują się.

Przykład: na wyświetlaczu pojawił się kod błędu 6 (= 2+4), jeśli 
uszkodzony jest czujnik górny i całkujący.
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Przypadki stosowania trybu grzania awaryjnego

Jeśli urządzenie pokazuje kod błędu 8, można ręcznie aktywować 
tryb grzania awaryjnego. Jeśli wcześniej wystąpił inny błąd, który 
nie spowodował wyłączenia urządzenia, na wyświetlaczu może 
pojawić się kod błędu stanowiący sumę kilku błędów.

Poniżej wymieniono kody błędów, przy których można włączyć 
tryb grzania awaryjnego.

Kod błędu we wskazaniu

8 8
10 Kod błędu 8 + kod błędu 2 
12 8+4
24 8+16
26 8+2+16
28 8+4+16
138 8+2+128
140 8+4+128
152 8+16+128
154 8+2+16+128
156 8+4+16+128

W trakcie trybu grzania awaryjnego prezentowany kod błędu jest 
zwiększony o wartość 256.

Kontakt ze specjalistą

Jeśli nie można usunąć przyczyny usterki, należy wezwać specja-
listę. W celu usprawnienia i przyspieszenia pomocy należy podać 
numer urządzenia z tabliczki znamionowej (000000-0000-00000). 
Tabliczka znamionowa znajduje się z lewej strony nad przyłączem 
„Wylot ciepłej wody”.

Przykładowa tabliczka znamionowa

000000-0000-00000
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1 Numer na tabliczce znamionowej

INSTALACJA

7. Bezpieczeństwo
Instalacja, uruchomienie, jak również konserwacja i naprawa 
urządzenia mogą być wykonane wyłącznie przez specjalistę.

7.1 Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Producent zapewnia prawidłowe działanie i bezpieczeństwo eks-
ploatacji tylko w przypadku stosowania oryginalnego wyposażenia 
dodatkowego przeznaczonego do tego urządzenia oraz oryginal-
nych części zamiennych.

7.2 Przepisy, normy i regulacje prawne

 Wskazówka
Należy przestrzegać wszystkich krajowych i miejscowych 
przepisów oraz regulacji prawnych.

Przestrzegać informacji podanych na tabliczce znamionowej urzą-
dzenia i w rozdziale „Dane techniczne”.

8. Opis urządzenia
W górnej części urządzenia znajduje się agregat pompy ciepła. 
W dolnej części urządzenia znajduje się zasobnik wody użytkowej.

8.1 Zakres dostawy
Do urządzenia dołączone są następujące elementy:
 - Kolanko odpływu kondensatu
 - 2 króćce rurowe z nakrętką z tworzywa sztucznego i uszczel-

ką do przyłączy „Dopływ zimnej wody” i „Wylot ciepłej 
wody”.

8.2 Wymagane wyposażenie dodatkowe
W zależności od ciśnienia wody wodociągowej należy zastoso-
wać odpowiednie grupy zabezpieczające posiadające odpowiednie 
certyfikaty i zabezpieczające urządzenie przed niedopuszczalnym 
ciśnieniem.

8.3 Pozostałe wyposażenie dodatkowe
- Pompa kondensatu (jeśli kondensat nie może być odprowadzany 
poprzez naturalny spadek)

8.4 Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem
Czynności niedozwolone:
 - eksploatacja urządzenia z otwartą obudową
 - napełnianie innym czynnikiem chłodniczym niż podany 

w rozdziale „Dane techniczne / Tabela danych”

Przestrzegać listy wymogów dotyczących miejsca i sposobu usta-
wienia urządzenia (patrz rozdział „Miejsce montażu”).
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9. Montaż

9.1 Transport

!  OSTROŻNIE obrażenia ciała
ff Uwzględnić masę urządzenia.
ff Do transportu urządzenia stosować odpowiednie 
środki pomocnicze (np. wózek ręczny, paleciak) oraz 
zaangażować odpowiednią liczbę osób. 

!  Szkody materialne
Urządzenie charakteryzuje się wysoko umiejscowionym 
środkiem ciężkości i niewielkim momentem wywracają-
cym (tzn. łatwo przewraca się).
ff Zabezpieczyć urządzenie przed wywróceniem.
ff Ustawiać urządzenie wyłączenie na równym podło-
żu.

!  Szkody materialne
Obudowa urządzenia nie jest zaprojektowana do przej-
mowania większych sił. Nieprawidłowy transport może 
stać się przyczyną powstania kosztownych szkód mate-
rialnych.
ff Należy przestrzegać wskazówek na opakowaniu.

Opakowanie należy usunąć dopiero tuż przed montażem.

Nie rozpakowywać urządzenia aż do przeniesienia na miejsce 
montażu.

Pozostawić urządzenie w opakowaniu i na palecie. Umożliwia to 
chwilowy (trwający przez krótki czas) transport urządzenia w po-
zycji poziomej oraz możliwość wygodnego chwycenia go w celu 
przeniesienia.

Transport za pomocą pojazdu

!  Szkody materialne
Urządzenie z zasady musi być składowane i transporto-
wane w pozycji pionowej.

Urządzenie można transportować w pozycji poziomej przez krótki 
czas po asfaltowych drogach na maksymalną odległość 160 km. 
Nie wolno dopuszczać do silnych wstrząsów.

!  Szkody materialne
W przypadku transportu w pozycji poziomej urządzenie 
wolno układać tylko na zakreskowaną stronę opakowania 
kartonowego.
Urządzenie może leżeć w pozycji poziomej maksymalnie 
przez 24 godziny.
Jeśli urządzenie było transportowane w pozycji leżącej, 
przed uruchomieniem musi zostać ustawione w pozycji 
pionowej na co najmniej jedną godzinę.

ff Należy przestrzegać wskazówek na opakowaniu.
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1 Uchwyty

Transport z pojazdu na miejsce ustawienia

Opakowanie kartonowe posiada wzmocnione elementy umożli-
wiające chwycenie (uchwyty) w górnej części urządzenia. W celu 
przetransportowania na miejsce ustawienia można chwycić urzą-
dzenie za te uchwyty oraz za paletę znajdującą się u dołu urządze-
nia. Uwzględnić masę urządzenia i zapewnić odpowiednią liczbę 
osób do transportu.

9.2 Przechowywanie
Jeśli konieczne jest przechowanie urządzenia przed montażem 
przez dłuższy czas, przestrzegać następujących wskazówek:
 - Przechowywać urządzenie wyłącznie w pozycji pionowej. 

Urządzenia nie wolno przechowywać w pozycji poziomej.
 - Przechowywać urządzenie w suchym miejscu, jak najmniej 

zanieczyszczonym pyłem.
 - Nie dopuszczać do kontaktu urządzenia z substancjami 

agresywnymi.
 - Chronić urządzenie przed wstrząsami lub wibracjami.

9.3 Miejsce montażu
Urządzenie nie jest dopuszczone do ustawienia na zewnątrz bu-
dynku.

Inne wymogi dotyczące miejsce ustawienia i sposobu ustawienia 
urządzenia, których nieprzestrzeganie grozi uszkodzeniem urzą-
dzenia: 
 - W miejscu montażu nie mogą znajdować się żadne zapalne, 

łatwopalne gazy ani substancje. Miejsce to nie może być 
również narażone na silne zapylenie.

 - Pomieszczenie musi być zabezpieczone przed mrozem.
 - Temperatura zasysania urządzenia musi mieć wartość znaj-

dującą się w dopuszczalnych granicach stosowania (patrz 
rozdział „Dane techniczne / Tabela danych”).

 - W miejscu ustawienia dostępne musi być poziome i odpo-
wiednio nośne podłoże. Uwzględnić masę urządzenia przy 
napełnionym zasobniku wody użytkowej (patrz „Dane tech-
niczne / Tabela danych”). Jeśli podłoże nie jest nośne, zacho-
dzi niebezpieczeństwo zawalenia się. Jeśli urządzenie nie jest 
odpowiednio wypoziomowane, zachodzi niebezpieczeństwo 
uszkodzenia urządzenia.



40 | WWK 220-300 electronic www.stiebel-eltron.com

INSTALACJA   
Montaż

 - Wielkość pomieszczenia musi odpowiadać granicom stoso-
wania urządzenia (patrz rozdział „Dane techniczne / Tabela 
danych”).

 - Przestrzegać bezpiecznych odległości i stref ochronnych.
 - Dostępna musi być wystarczająca przestrzeń na prace mon-

tażowe, konserwacyjne i naprawy. Zachowane muszą być 
wymagane odległości minimalne (patrz rozdział „Przygoto-
wania / Ustawianie urządzenia”).

 - Eksploatacja innych urządzeń w miejscu ustawienia nie może 
być zakłócona.

 - Aby instalacja hydrauliczna była jak najkrótsza, zalecamy za-
instalowanie urządzenia w pobliżu kuchni lub łazienki.

 - Aby uniknąć niewygody spowodowanej odgłosami eksplo-
atacyjnymi, nie należy instalować urządzenia w pobliżu 
sypialni.

Nie dopuszcza się montażu w następujących miejscach, ponieważ 
urządzenie może ulec uszkodzeniu:
 - miejsca o zaolejonym lub zatłuszczonym powietrzu
 - otoczenie o zasolonym powietrzu
 - otoczenie z wodami termalnymi
 - otoczenie maszyn wysokiej częstotliwości
 - miejsca z atmosferą zawierającą amoniak (np. oczyszczalnie 

ścieków)
 - miejsca z atmosferą zawierającą chlor (np. baseny)
 - ogólnie miejsca z atmosferą silnie obciążoną np. pyłem lub 

z atmosferą agresywną

 Wskazówka
Podane parametry mocy urządzenia zostały wyliczone 
zgodnie z normą przy temperaturze powietrza wlotowego 
15 °C. Poniżej 15 °C wydajność urządzenia jest niższa.

 Wskazówka
Można poprawić efektywność urządzenia poprzez wyko-
rzystanie ciepła odpadowego innych urządzeń, np. kotła 
grzewczego, suszarki lub zamrażarki, do nagrzewania 
zasobnika wody użytkowej.

Emisja hałasu

Emisja hałasu jest wyższa po stronie wlotu i wylotu powietrza niż 
po stronach zamkniętych.
ff Nie kierować wlotu ani wylotu powietrza na pomieszczenia 
wrażliwe na hałas, np. sypialnię.

 Wskazówka
Informacje na temat emisji hałasu można znaleźć w roz-
dziale „Dane techniczne / Tabela danych”.

9.4 Ustawianie urządzenia
ff Ostrożnie otworzyć opakowanie w obszarze klamer opako-
wania kartonowego.
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1 Klamry opakowania kartonowego

Urządzenie jest przymocowane do palety za pomocą metalowych 
łączników ze śrubami. Metalowe łączniki są zahaczone o nóżki 
urządzenia znajdujące się pod dolną płytą urządzenia.

1. 2.
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1 Śruba mocująca metalowe łączniki
ff Wykręcić śruby mocujące metalowych łączników z palety.
ff Wsunąć metalowe łączniki nieco w kierunku środka zasobni-
ka, aby odhaczyć je z nóżek urządzenia.
ff Wyciągnąć metalowe łączniki spod urządzenia.

!  Szkody materialne
Należy mieć na uwadze środek ciężkości i masę urzą-
dzenia.

ff Lekko przechylić urządzenie i ostrożnie zsunąć je z palety.
ff Ustawić urządzenie na miejsce docelowego montażu.
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Odstępy minimalne
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ff Należy zachować odstępy minimalne.

!  Szkody materialne
Aby uniknąć uszkodzeń urządzenia, musi ono stać pio-
nowo.
Urządzenie posiada nóżki z regulacją wysokości.
ff Za pomocą tych nóżek z regulacją wysokości należy 
wypoziomować urządzenie.
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10. Montaż

!  OSTRZEŻENIE obrażenia ciała
Nieprawidłowy montaż może prowadzić do ciężkich ob-
rażeń osób lub szkód rzeczowych.
Przed rozpoczęciem prac zapewnić wystarczającą prze-
strzeń montażową.
Ostrożnie obchodzić się z elementami posiadającymi 
ostre krawędzie. 

10.1 Przyłącze wody

!  Szkody materialne
Wszystkie prace instalacyjne w zakresie podłączania 
wody należy wykonywać zgodnie z przepisami.

W przypadku instalacji rur metalowych dopuszczone są następu-
jące połączenia materiałowe:
Dopływ zimnej wody Wylot ciepłej wody
Rura miedziana Rura miedziana
Rura stalowa rura stalowa lub rura miedziana

ff Przed podłączeniem urządzenia dokładnie przepłukać system 
rur. Ciała obce, takie jak opiłki spawalnicze, rdza, piasek czy 
materiał uszczelniający, negatywnie wpływają na bezpie-
czeństwo pracy urządzenia.

!  Szkody materialne
Przyłącze wody w celu zabezpieczenia przyłączy przed 
korozją musi być uszczelnione płasko. Uszczelnianie przy-
łączy konopiami jest niedopuszczalne.
Zawarte w zakresie dostawy nakrętki z tworzywa sztucz-
nego służą do wyizolowania i zapobiegania katodowemu 
powstawaniu kamienia przy silnie przewodzącej wodzie.

!  Szkody materialne
Zbyt wysoki moment dokręcania może zniszczyć nakręt-
ki z tworzywa sztucznego. W takim przypadku zachodzi 
ryzyko uszkodzenia urządzenia.
W przypadku zawartych w zakresie dostawy uszczelek 
moment dokręcania nie może przekraczać 25 Nm. Nie 
wolno przekraczać dopuszczalnej wartości momentu 
dokręcającego.

ff Podłączyć zawarte w zakresie dostawy rury miedziane, przy 
wykorzystaniu dołączonych uszczelek i złączek z tworzywa 
sztucznego, do przyłączy „Dopływ zimnej wody” i „Wylot 
ciepłej wody”.
ff Sprawdzić szczelność połączenia uszczelek i nakrętek z two-
rzywa sztucznego.

Zawór bezpieczeństwa

Urządzenie jest zamkniętym, ciśnieniowym ogrzewaczem wody 
użytkowej. Urządzenie musi zostać wyposażone w zawór bez-
pieczeństwa.
ff Zainstalować, posiadający odpowiednie dopuszczenia, zawór 
bezpieczeństwa na rurociągu doprowadzającym wody zim-
nej. Ciśnienie zadziałania zaworu bezpieczeństwa musi być 
niższe lub równe dopuszczalnemu nadciśnieniu roboczemu 
zasobnika wody użytkowej.
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Zawór bezpieczeństwa chroni urządzenie przed niedopuszczal-
nym przekroczeniem ciśnienia. Średnica rurociągu dolotowego 
nie może być większa niż średnica zaworu bezpieczeństwa.
ff Należy dopilnować, aby nadmiar wody wypływający z zawo-
ru bezpieczeństwa mógł spływać do odpływu, np. do kratki 
ściekowej.

Odpływ nie może posiadać możliwości odcięcia.
ff Należy zastosować rurę odpływową o takich wymiarach, 
które pozwolą na swobodny odpływ wody nawet przy całko-
wicie otwartym zaworze bezpieczeństwa.
ff Należy zapewnić, aby rura odpływowa zaworu bezpieczeń-
stwa była otwarta do atmosfery.
ff Zamontować rurę odpływową z zaworu bezpieczeństwa przy 
zachowaniu stałego nachylenia w pomieszczeniu wolnym od 
mrozu.

Zawór redukcyjny ciśnienia

Maksymalne ciśnienie w rurociągu doprowadzającym wody zimnej 
musi być przynajmniej o 20 % niższe niż ciśnienie otwarcia zaworu 
bezpieczeństwa. W przypadku wyższego ciśnienia na rurociągu 
doprowadzającym wody zimnej trzeba zainstalować reduktor ci-
śnienia.

Zawór spustowy
ff Zainstalować odpowiedni zawór spustowy na najniższym 
punkcie rurociągu doprowadzającego wody zimnej.

Obieg

Efektywność systemu spada wskutek strat ciepła rurociągu cyrku-
lacyjnego i poboru mocy elektrycznej przez pompę cyrkulacyjną. 
Cyrkulująca w instalacji woda powoduje wymieszanie i ochło-
dzenie wody w zasobniku wody użytkowej. W miarę możliwości 
należy zrezygnować z przewodu cyrkulacji. Jeśli nie jest to moż-
liwe, pompa cyrkulacyjna musi posiadać sterowanie termiczne 
lub czasowe.

Izolacja cieplna
ff W celu ograniczenia strat ciepła zaizolować rurociągi ciepłej 
wody i cyrkulacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

10.2 Podłączenie zewnętrznej wytwornicy ciepła 
(tylko WWK 300 electronic SOL)

!  Szkody materialne
Również w przypadku podłączenia zewnętrznej wytwor-
nicy ciepła nie wolno odłączać urządzenia od napięcia 
zasilania, ponieważ nie będzie ono w takim przypadku 
chronione przed mrozem i korozją. Także w zimie, gdy 
ogrzewanie wody użytkowej najczęściej odbywa się za 
pomocą zewnętrznej wytwornicy ciepła, nie wolno odłą-
czać napięcia zasilania.

!  Szkody materialne
Podłączenie zewnętrznej wytwornicy ciepła przy użyciu 
przyłącza „Wytwornica ciepła zasilanie” nie może skut-
kować przekroczeniem granic stosowania (patrz rozdział 
„Dane techniczne / Tabela danych”).
Podłączona zewnętrzna wytwornica ciepła nie może być 
sterowana przez urządzenie. Zewnętrzna wytwornica 
ciepła musi być sterowana zewnętrznie. Należy wykluczyć 
przekroczenie w zasobniku maksymalnej dopuszczalnej 
temperatury ciepłej wody podanej w rozdziale „Dane 
techniczne / Tabela danych”

!  Szkody materialne
Wszystkie prace instalacyjne należy wykonywać zgod-
nie z przepisami. W Niemczech podłączenie zewnętrznej 
wytwornicy ciepła musi zostać przeprowadzone zgodnie 
z rozporządzeniem dotyczącym instalacji grzewczej z 
membranowym naczyniem wzbiorczym i zaworem bez-
pieczeństwa pomiędzy zewnętrzną wytwornicą ciepła a 
zasobnikiem wody użytkowej.

Można podłączać wyłącznie zewnętrzną wytwornicę ciepła z prze-
łączaniem priorytetowym ciepłej wody. Należy przy tym rejestro-
wać temperaturę zasobnika przy użyciu elektronicznego czujnika 
temperatury zasilanego napięciem bezpiecznym.

Zasobnik ciepłej wody urządzenia daje możliwość ustawienia czuj-
nika temperatury na dwóch różnych wysokościach w zasobniku. 
Ustawienie tulei czujnika w górnej 1/3 części zasobnika w odróż-
nieniu od dolnej pozycji czujnika umożliwia późniejsze ogrzewanie 
wody użytkowej przez zewnętrzną wytwornicę ciepła. 

10.3 Odpływ kondensatu
Aby odprowadzić powstający kondensat, trzeba zainstalować wąż 
odpływu kondensatu.
ff Podłączyć zawarte w zakresie dostawy kolanko odpływu kon-
densatu do przyłącza „Odpływ kondensatu”.
ff Podłączyć wąż odpływu kondensatu do kolanka odpływu 
kondensatu.

!  Szkody materialne
Zapewnić prawidłowy odpływ kondensatu.
ff Użyć węża odpływu kondensatu, którego średnica 
jest większa niż średnica kolanka odpływu konden-
satu.
ff Uważać, aby wąż odpływu kondensatu nie został 
załamany.
ff Ułożyć wąż odpływu kondensatu, zachowując ciągły 
spadek.

Odpływ kondensatu musi mieć połączenie z atmosferą.

ff W przypadku niewystarczającego spadku, użyć odpowiedniej 
pompy kondensatu. Uwzględnij warunki na miejscu montażu.

10.4 Podłączenie elektryczne

 OSTRZEŻENIE porażenie prądem elektrycznym
Wszystkie elektryczne prace przyłączeniowe i insta-
lacyjne wykonywać zgodnie z przepisami krajowymi i 
lokalnymi.
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 OSTRZEŻENIE porażenie prądem elektrycznym
W przypadku stałego podłączenia urządzenia do napięcia 
zasilania należy zapewnić możliwość odłączania wszyst-
kich biegunów urządzenia od przyłącza sieciowego za 
pomocą odpowiedniego osprzętu elektrycznego z prze-
rwą biegunową bezpieczną wynoszącą przynajmniej 3 
mm. Do tego celu można zastosować styczniki, wyłącz-
niki nadmiarowo-prądowe lub bezpieczniki.

 OSTRZEŻENIE porażenie prądem elektrycznym
ff Należy przestrzegać środków ostrożności przed zbyt 
wysokim napięciem dotykowym.

 OSTRZEŻENIE porażenie prądem elektrycznym
W razie kontaktu z elementami przewodzącymi prąd za-
chodzi śmiertelne niebezpieczeństwo. Przed przystąpie-
niem do prac przy skrzynce rozdzielczej odłączyć urzą-
dzenie od źródła zasilania. Zagwarantować, że podczas 
wykonywania prac, nikt nie włączy napięcia. 

 OSTRZEŻENIE porażenie prądem elektrycznym
Nieprawidłowe uziemienie może prowadzić do poraże-
nia prądem elektrycznym. Upewnij się, że urządzenie 
jest uziemione zgodnie z wymogami obowiązującymi na 
miejscu ustawienia.

 OSTRZEŻENIE porażenie prądem elektrycznym
Wymiana uszkodzonego elektrycznego przewodu przy-
łączeniowego może być wykonana wyłącznie przez 
specjalistę posiadającego odpowiednie uprawnienia 
oraz przy użyciu oryginalnej części zamiennej (rodzaj 
przyłącza X).

!  Szkody materialne
Napięcie zasilania musi być zgodne z parametrami po-
danymi na tabliczce znamionowej urządzenia. Zwrócić 
uwagę na treść tabliczki znamionowej.

!  Szkody materialne
Urządzenia nie wolno podłączać do napięcia zasilania 
przed napełnieniem zasobnika wody użytkowej.

Urządzenie dostarczane jest z sieciowym przewodem przyłącze-
niowym z wtyczką sieciową.

Standardowe przyłącze bez zewnętrznego nadajnika sygnałów

X0
PE

PE
N
N
L1
L1
LF
FB D

00
00

03
44

87

10.4.1 Wariant przyłącza z zewnętrznym nadajnikiem 
sygnałów

Do zacisku X0/LF można podłączyć zewnętrzny generator sygna-
łów, który powoduje aktywowanie osobnej, przyporządkowanej 
mu temperatury zadanej ciepłej wody (temperatura zadana 2).

Fabrycznie zacisk X0/LF nie jest aktywny. Jeśli zacisk ten zosta-
nie zasilony napięciem 230 V, urządzenie aktywuje temperaturę 
zadaną 2.

Temperatura zadana 2 po jednorazowej aktywacji (długość sygna-
łu co najmniej 1 minuta) obowiązuje przez przynajmniej 20 minut 
i jest parametrem nadrzędnym dla temperatury zadanej 1.

 OSTRZEŻENIE porażenie prądem elektrycznym
Jeśli do przyłącza X0/LF podłączony ma być sygnał 230 V 
zewnętrznego nadajnika sygnałów, urządzenia z zain-
stalowanym fabrycznie sieciowym przewodem przyłą-
czeniowym i wtyczką z uziemieniem nie wolno podłączać 
do napięcia zasilania.
Urządzenie musi być w takim przypadku podłączone na 
stałe do napięcia zasilania. Nie wolno zamieniać L1 i N.

 Wskazówka
ff Nie zajmować przyłącza X0/FB.

Przykład 1: Sygnał zakładu energetycznego z własną fazą 230 V

X0

FB
LF
L1
L1
N
N
PE
PE

L1

L1, L2 oder L3 

N

PE

EVU: D
00

00
03

45
89

Przykład 2: sygnał instalacji fotowoltaicznej przez 
przekaźnik zamontowany we własnym zakresie klienta i faza 
wyprowadzona z urządzenia

 Wskazówka
Przekaźnik w przemienniku częstotliwości musi spełniać 
następujące wymogi:
 - bezpotencjałowy zestyk zwierny (240 V AC / 24 V DC, 

1 A)
 - przestrzeganie wytycznych dotyczących bezpieczeń-

stwa i norm w zakresie zastosować niskonapięcio-
wych (SELV)

 - wyjście przełączające musi zostać zaprogramowa-
ne tak, aby przy przekroczeniu lub niespełnieniu 
określonych wartości granicznych (moc na wyjściu 
przemiennika częstotliwości) zestyk zamykał się lub 
otwierał.

U producenta przemiennika częstotliwości należy uzyskać 
informacje, czy produkt spełnia podane kryteria.
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X0

FB
LF
L1
L1
N
N
PE
PE

L1

N

PE

1 D
00

00
03

45
90

1 Inwerter (styk bezpotencjałowy)

Zasilanie prądem z inwertera następuje w centralnym punkcie 
podłączeń elektrycznych (np. w głównej skrzynce bezpieczników).

Przyłącze na bloku zacisków X0
ff Zdjąć pokrywę urządzenia (patrz rozdział „Konserwacja i 
czyszczenie / Zdejmowanie pokrywy urządzenia”).

D
00

00
03

48
03

1

1 Zacisk X0
ff Przygotować przewody elektryczne do podłączenia na bloku 
zacisków X0 w taki sposób, aby przewody elektryczne koń-
czyły się tulejkami kablowymi przy X0.
ff Przeprowadzić przewody elektryczne przez zabezpieczenie 
przed wyrwaniem przewodu.
ff Podłączyć przewody elektryczne do bloku zacisków X0 (patrz 
rozdział „Wariant przyłącza z zewnętrznym nadajnikiem 
sygnałów”).

10.5 Montaż urządzenia

 Wskazówka
Po zakończeniu prac z powrotem zamontować pokrywę 
urządzenia. Patrz rozdział „Konserwacja i czyszczenie / 
Montaż pokrywy urządzenia”).

11. Uruchomienie

11.1 Pierwsze uruchomienie

!  Szkody materialne
Urządzenia nie wolno podłączać do napięcia zasilania 
przed napełnieniem zasobnika wody użytkowej.

 Wskazówka
Ogranicznik temperatury bezpieczeństwa może zadzia-
łać w temperaturze poniżej -15°C. Na takie temperatury 
urządzenie może być wystawione już podczas przecho-
wywania lub transportu.
ff Ew. wcisnąć przycisk reset ogranicznika temperatury 
bezpieczeństwa.

 Wskazówka
Po przerwie w zasilaniu praca sprężarki jest zablokowana 
przez przynajmniej jedną minutę. Układ elektroniczny 
opóźnia załączenie elektryczne o jedną minutę, w czasie 
której następuje inicjalizacja urządzenia.
Jeśli, z jakiś względów, sprężarka ma być dalej unie-
ruchomiona, można zablokować ją poprzez dodatkowe 
elementy zabezpieczające (klixon i wyłącznik wysokiego 
ciśnienia). Po czasie 1–10 minut blokada ta powinna zo-
stać usunięta.

11.1.1 Napełnianie zasobnika wody użytkowej

Napełnić zasobnik wody użytkowej i odpowietrzyć system rur, 
postępując w następujący sposób:
ff Zamknąć zawór spustowy.
ff Otworzyć wszystkie punkty poboru ciepłej wody i zawór od-
cinający w dopływie zimnej wody.
ff Zamknąć punkty poboru ciepłej wody, jak tylko zacznie wy-
pływać z nich woda.
ff Sprawdzić zawór bezpieczeństwa, pozostawiając go otwar-
tym tak długo, aż zacznie wypływać woda.

11.1.2 Ustawienia / kontrola działania
ff W celu kontroli działania ustawić temperaturę zadaną wody 
użytkowej na wartość maksymalną.

 Wskazówka
Po przerwie w zasilaniu praca sprężarki jest zablokowana 
przez przynajmniej jedną minutę. Układ elektroniczny 
opóźnia załączenie elektryczne o jedną minutę, w czasie 
której następuje inicjalizacja urządzenia.
Jeśli, z jakiś względów, sprężarka ma być dalej unie-
ruchomiona, można zablokować ją poprzez dodatkowe 
elementy zabezpieczające (klixon i wyłącznik wysokiego 
ciśnienia). Po czasie 1–10 minut blokada ta powinna zo-
stać usunięta.

Omówić z klientem życzenia dotyczące komfortu użytkowania i od-
powiednio ustawić temperaturę zadaną ciepłej wody. Informacje 
dotyczące zapotrzebowania ciepłej wody znajdują się w dyrekty-
wie VDI 2067.
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W ramach eksploatacji urządzenia po przeprowadzeniu kontroli 
działania obniżenie temperatury zadanej ciepłej wody pomaga 
obniżyć zużycie energii.

11.1.3 Przekazanie urządzenia
ff Wyjaśnić użytkownikowi sposób działania urządzenia i zapo-
znać go ze sposobem użytkowania.
ff Poinformować użytkownika o potencjalnych zagrożeniach, 
zwłaszcza o ryzyku poparzenia.
ff Poinformować użytkownika o warunkach, jakie mogą wy-
stąpić w pomieszczeniu, w którym zostało zainstalowane 
urządzenie.
ff Zwrócić użytkownikowi uwagę na to, że podczas procesu na-
grzewania z zaworu bezpieczeństwa może kapać woda.
ff Niniejszą instrukcję obsługi i instalacji należy przekazać użyt-
kownikowi, aby mógł z niej korzystać w przyszłości.

11.2 Ponowne uruchomienie
Jeśli urządzenie zostanie wyłączone z powodu przerwy w zasi-
laniu, po wznowieniu napięcia zasilania nie są konieczne żadne 
czynności związane z ponownym uruchomieniem. Urządzenie za-
pisało ostatnio ustawione parametry i pracuje według nich dalej.

Jeśli przed przerwą w zasilaniu aktywna była funkcja nagrzewania 
szybkiego/komfortowego, po ponownym włączeniu napięcia zasi-
lania zostanie ona ponownie aktywowana z temperaturą zadaną 
65 °C.

Tryb grzania awaryjnego nie zostanie ponownie wznowiony po 
przerwie w zasilaniu.

 Wskazówka
Po przerwie w zasilaniu praca sprężarki jest zablokowana 
przez przynajmniej jedną minutę. Układ elektroniczny 
opóźnia załączenie elektryczne o jedną minutę, w czasie 
której następuje inicjalizacja urządzenia.
Jeśli, z jakiś względów, sprężarka ma być dalej unie-
ruchomiona, można zablokować ją poprzez dodatkowe 
elementy zabezpieczające (klixon i wyłącznik wysokiego 
ciśnienia). Po czasie 1–10 minut blokada ta powinna zo-
stać usunięta.

12. Wyłączenie z eksploatacji

!  Szkody materialne
Po odłączeniu urządzenia od napięcia zasilania nie jest 
ono zabezpieczone przed działaniem mrozu ani przed 
korozją.
ff Urządzenie odłączać od zasilania na dłuższy czas 
tylko wtedy, gdy opróżniony jest również zasobnik 
wody użytkowej.

Jeśli urządzenie ma zostać wyłączone na dłuższy czas, trzeba 
opróżnić zasobnik wody użytkowej. Patrz rozdział „Konserwacja 
- opróżnianie urządzenia”.

Wyłączenie urządzenia jest możliwe tylko poprzez odłączenie na-
pięcia zasilania.
ff Wyciągnąć wtyczkę sieciową lub odłączyć urządzenie od 
napięcia zasilania za pomocą bezpiecznika w instalacji 
domowej.

13. Usuwanie usterek

 OSTRZEŻENIE: porażenie prądem elektrycznym
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac przy urządzeniu 
odłączyć je od napięcia zasilania.

!  Szkody materialne
Po odłączeniu urządzenia od napięcia zasilania nie jest 
ono zabezpieczone przed działaniem mrozu ani przed 
korozją.
ff Urządzenie odłączać od zasilania na dłuższy czas 
tylko wtedy, gdy opróżniony jest również zasobnik 
wody użytkowej.

ff Do prac wewnątrz urządzenia zdjąć pokrywę urządzenia 
(patrz rozdział „Konserwacja i czyszczenie / Zdejmowanie 
pokrywy urządzenia”).
ff W razie potrzeby usunąć pierścień obudowy z górnej części 
(patrz rozdział „Konserwacja i czyszczenie / Zdejmowanie 
pierścienia obudowy”).

 Wskazówka
Po zakończeniu prac z powrotem zamontować pierścień 
obudowy. Patrz rozdział „Konserwacja i czyszczenie / 
Montaż pierścienia obudowy”).

 Wskazówka
Po zakończeniu prac z powrotem zamontować pokrywę 
urządzenia. Patrz rozdział „Konserwacja i czyszczenie / 
Montaż pokrywy urządzenia”).

13.1 Tabela usterek

Usterka Przyczyna Rozwiązanie
Urządzenie 
wyłącza się 
w nieplano-
wany sposób 
i nie załącza się 
z powrotem. 
 
 
 

Ciśnienie w obiegu czyn-
nika chłodniczego jest 
za wysokie. Ochronny 
ogranicznik ciśnienia 
spowodował wyłączenie. 
Sprężarka została wyłą-
czona. 
 
 

Usunąć przyczynę zwiększone-
go ciśnienia w obiegu czynnika 
chłodniczego.  
Odczekać ok. 5–15 minut, podczas 
gdy urządzenie wykona wyrów-
nanie ciśnień. Zresetować ogra-
nicznik ciśnienia bezpieczeństwa 
(patrz rozdział „Usuwanie usterek 
/ Resetowanie ogranicznika ci-
śnienia bezpieczeństwa”).

 
 
 
 
 
 
 
 

Urządzenie użytkowane 
jest poza granicami sto-
sowania. Temperatura 
otoczenia jest wyższa niż 
dopuszczalna wartość. 
Ochronny ogranicznik 
ciśnienia spowodował 
wyłączenie.  

Zapewnić przestrzeganie granic 
stosowania. 
Odczekać ok. 5–15 minut, podczas 
gdy urządzenie wykona wyrów-
nanie ciśnień. Zresetować ogra-
nicznik ciśnienia bezpieczeństwa 
(patrz rozdział „Usuwanie usterek 
/ Resetowanie ogranicznika ci-
śnienia bezpieczeństwa”).

Sprężarka 
wyłącza się 
w nieplanowa-
ny sposób.

Obciążenie termiczne 
sprężarki zostało prze-
kroczone. Zadziałał wy-
łącznik ochronny silnika.

Usunąć przyczynę zbyt wysokiego 
obciążenia termicznego. Zaczekać, 
aż urządzenie ponownie załączy 
się.

Moc cieplna 
urządzenia 
została zredu-
kowana. 
 

Przyczyną może być zbyt 
mały strumień powietrza 
przepływający przez pa-
rownik. 

Sprawdzić, czy wentylator nie jest 
zanieczyszczony. Sprawdzić, czy 
parownik nie jest zanieczyszczony. 
Upewnić się, że nic nie blokuje 
dopływu ani odpływu powietrza.

Objaśnienie kodu błędu można znaleźć w rozdziale „Usuwanie 
problemów”.
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13.2 Resetowanie ogranicznika ciśnienia 
bezpieczeństwa

Ogranicznik ciśnienia bezpieczeństwa przy niedopuszczalnie wy-
sokim ciśnieniu w obiegu czynnika chłodniczego wyłącza sprę-
żarkę. Ogranicznik ciśnienia bezpieczeństwa aktywuje się także, 
jeśli urządzenie użytkowane przy temperaturze otoczenia powyżej 
dopuszczalnej wartości lub regulator temperatury pompy ciepła 
nie zadziałał.
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1 Przycisk resetowania ogranicznika ciśnienia bezpieczeństwa
2 Przycisk resetowania ogranicznika temperatury 

bezpieczeństwa
ff Po usunięciu źródła błędu zresetować ogranicznik ciśnienia 
bezpieczeństwa poprzez naciśnięcie przycisku reset.

13.3 Resetowanie ogranicznika temperatury 
bezpieczeństwa

Ogranicznik temperatury bezpieczeństwa zabezpiecza urządzenie 
przed przegrzaniem. Elektryczne ogrzewanie awaryjne/dodatko-
we wyłącza się, kiedy temperatura wody zasobnika przekroczy 
87±5 °C.

Po usunięciu źródła błędu nacisnąć przycisk resetowania ogra-
nicznika temperatury bezpieczeństwa na termostacie prętowym. 
W tym celu trzeba zdjąć pokrywę urządzenia.

13.4 Wyłącznik ochronny silnika
Przy zbyt wysokim obciążeniu termicznym sprężarki, wyłącznik 
ochronny silnika wyłącza sprężarkę.
ff Usunąć przyczynę.

Wyłącznik ochronny silnika po krótkiej fazie chłodzenia samodziel-
nie z powrotem załącza sprężarkę.

14. Konserwacja i czyszczenie

 OSTRZEŻENIE porażenie prądem elektrycznym
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac przy urządzeniu 
odłączyć je od napięcia zasilania.

14.1 Zdejmowanie pokrywy urządzenia
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ff Odkręcić śrubę (torx) mocującą panel obsługowy i pokrywę 
do urządzenia.
ff Wysunąć panel obsługowy do góry.
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ff Zdjąć panel obsługowy.
ff Element obsługowy jest podłączony za pomocą przewodu 
elektrycznego do układu elektronicznego urządzenia. W razie 
potrzeby wyciągnąć wtyczkę z tyłu panelu obsługowego, aby 
całkowicie wyjąć panel obsługowy.
ff Ostrożnie zdjąć pokrywę urządzenia i odłączyć przewód 
uziemiający, który poprowadzony jest ze skrzynki rozdzielczej 
urządzenia do pokrywy.

 Wskazówka
Po zakończeniu prac z powrotem zamontować pokrywę 
urządzenia. Patrz rozdział „Konserwacja i czyszczenie / 
Montaż pokrywy urządzenia”).
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14.2 Zdejmowanie pierścienia obudowy

 Wskazówka
Jeśli nie ma odpowiedniej ilości miejsca na wykonywa-
nie prac w urządzeniu, można zdjąć pierścień obudowy 
znajdujący się w górnej części urządzenia.
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1 Śruby mocujące pierścień obudowy

Pierścień obudowy jest przymocowany za pomocą śrub.
ff Odkręcić śruby mocujące pierścień obudowy.
ff Zdemontować kolanko odpływu kondensatu poprzez odkrę-
cenie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara 
i zdjąć rozetkę odpływu kondensatu.

!  Szkody materialne
Na pierścieniu obudowy we wnętrzu urządzenia podłą-
czony jest przewód uziemiający, który trzeba odłączyć, 
aby móc zdemontować pierścień obudowy.
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Pierścień obudowy łączy się na pomocą zaczepu umieszczonego z 
jednej strony pierścienia i wgłębienia na drugim końcu pierścienia 
obudowy.
ff Aby zdjąć lub przesunąć do dołu pierścień obudowy, rozłą-
czyć go.

 Wskazówka
Po zakończeniu prac z powrotem zamontować pierścień 
obudowy. Patrz rozdział „Konserwacja i czyszczenie / 
Montaż pierścienia obudowy”).

14.3 Czyszczenie parownika

!  OSTRZEŻENIE obrażenia ciała
Parownik składa się z wielu płytek o ostrych krawę-
dziach. Podczas czyszczenia parownika należy zachować 
ostrożność i nosić odzież ochronną, a w szczególności 
rękawice ochronne.

Aby utrzymać stałą, wysoką wydajność urządzenia, należy regu-
larnie sprawdzać parownik pod kątem zanieczyszczeń i w razie 
potrzeby wyczyścić.
ff Odkręcić śrubę znajdującą się u góry panelu obsługowego, 
którą przymocowana jest pokrywa urządzenia.
ff Zdjąć panel obsługowy i pokrywę urządzenia.
ff Ostrożnie wyczyścić płytki parownika. Używać tylko wody 
i miękkiej szczotki. W żadnym przypadku nie wolno używać 
środków czyszczących zawierających kwasy lub zasady.

14.4 Opróżnianie zasobnika

 OSTRZEŻENIE przed poparzeniem
Podczas opróżniania zasobnika wody użytkowej może 
wylać się gorąca woda.

Aby opróżnić zasobnik wody użytkowej, np. do wyłączenia z ruchu 
urządzenia, postępować w następujący sposób.
ff Odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
ff Zamknąć zawór odcinający w rurociągu doprowadzającym 
wody zimnej.

Zasobnik wody użytkowej opróżnia się poprzez rurociąg dopro-
wadzający wody zimnej.
ff Otworzyć zawór spustowy zamontowany na rurociągu dopro-
wadzającym wody zimnej (patrz rozdział „Przyłącze wody”). 
Jeśli nie zainstalowano zaworu spustowego, należy odkręcić 
rurociąg doprowadzający wody zimnej na przyłączu „Dopływ 
zimnej wody”.
ff Aby odpowietrzyć, odkręcić rurociąg ciepłej wody podłączony 
do przyłącza „Wylot ciepłej wody”.

W dolnej części zasobnika wody użytkowej może znajdować się 
jeszcze trochę wody.

14.5 Odkamienianie elektrycznego ogrzewania 
awaryjnego/dodatkowego

Elektryczne ogrzewanie awaryjne/dodatkowe należy odkamieniać 
tylko po zdemontowaniu. Zasobnik wody użytkowej oraz anoda 
ochronna nie mogą być poddane działaniu środków odkamieniają-
cych. Elektryczne ogrzewanie awaryjne/dodatkowe jest wkręcone 
centralnie od góry w zasobnik wody użytkowej urządzenia.
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1 Elektryczne ogrzewanie awaryjne/dodatkowe z anodą 
ochronną

14.6 Anoda ochronna
Kołnierz elektrycznego ogrzewania awaryjnego/dodatkowego jest 
wyposażony w anodę ochronną, która przy włączonym napięciu 
zasilania chroni urządzenie przed korozją. Anoda ochronna jest 
bezobsługową anodą z zasilaniem zewnętrznym.

Jeśli na wyświetlaczu pojawi się kod błędu oznaczający uszko-
dzenie anody ochronnej, należy wykonać następujące czynności:
ff Zdjąć regulator elektrycznego ogrzewania awaryjnego/
dodatkowego.
ff Sprawdzić anodę ochronną i jej okablowanie.
ff Z powrotem zamontować regulator elektrycznego ogrzewa-
nia awaryjnego/dodatkowego.

14.7 Zawory
Aby zapewnić bezpieczeństwo eksploatacji urządzenia, regular-
nie sprawdzać zawory instalacji (zawór bezpieczeństwa, zawór 
redukcyjny ciśnienia, zawór spustowy). Ilość osadów wapiennych 
zależy od jakości lokalnej wody.
ff Sprawdzić wszystkie zawory instalacji i usunąć osady 
wapienne.
ff W razie potrzeby wymienić zawory.
ff Sprawdzić działanie zaworów.

14.8 Wymiana elektrycznego przewodu 
przyłączeniowego

 OSTRZEŻENIE porażenie prądem elektrycznym
Jeśli sieciowy przewód przyłączeniowy jest uszkodzony, 
musi zostać wymieniony na nowy. Sieciowy przewód 
przyłączeniowy może zostać wymieniony jedynie przez 
specjalistę (rodzaj przyłącza X).

14.9 Montaż pierścienia obudowy

 OSTRZEŻENIE porażenie prądem elektrycznym
ff Ponownie podłączyć przewód uziemiający do pier-
ścienia obudowy.
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ff Zamontować górny pierścień obudowy. Pierścień obudowy 
łączy się na pomocą zaczepu umieszczonego z jednej stro-
ny pierścienia i wgłębienia na drugim końcu pierścienia 
obudowy.
ff Przykręcić pierścień obudowy.
ff Zamontować rozetkę odpływu kondensatu i kolanko odpływu 
kondensatu.

14.10 Montaż pokrywy urządzenia

 OSTRZEŻENIE porażenie prądem elektrycznym
ff Ponownie podłączyć przewód uziemiający do po-
krywy urządzenia.

ff Założyć pokrywę urządzenia.
ff Podłączyć przewód, który łączy element obsługowy z ukła-
dem elektronicznym urządzenia.
ff Zamontować panel obsługowy.
ff Zamocować pokrywę urządzenia i panel obsługowy za po-
mocą śruby znajdującej się u góry panelu obsługowego.
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15. Dane techniczne

15.1 Wymiary i przyłącza

15.1.1 WWK 220 electronic
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  WWK 220 electronic
b01 Przepust na przewody elektr.    
c01 Dopływ zimnej wody Gwint zewnętrzny  G 1
c06 Wylot ciepłej wody Gwint zewnętrzny  G 1
c10 Obieg Gwint zewnętrzny  G 1/2 A
d45 Odpływ kondensatu Gwint zewnętrzny  G 3/4
g01 Wlot powietrza    
g02 Wylot powietrza    
i43 Osłona otworu produkcyjnego    
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15.1.2 WWK 300 electronic
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  WWK 300 electronic
b01 Przepust na przewody elektr.    
c01 Dopływ zimnej wody Gwint zewnętrzny  G 1
c06 Wylot ciepłej wody Gwint zewnętrzny  G 1
c10 Obieg Gwint zewnętrzny  G 1/2 A
d45 Odpływ kondensatu Gwint zewnętrzny  G 3/4
g01 Wlot powietrza    
g02 Wylot powietrza    
i43 Osłona otworu produkcyjnego    
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15.1.3 WWK 300 electronic SOL
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   WWK 300 electronic SOL
b01 Przepust na przewody elektryczne    
c01 Zimna woda zasilanie Gwint zewnętrzny  G 1
c06 Ciepła woda wyjście Gwint zewnętrzny  G 1
c10 Cyrkulacja Gwint zewnętrzny  G 1/2 A
d33 Wytwornica ciepła zasilanie Gwint wewnętrzny  G 1
d34 Wytwornica ciepła powrót Gwint wewnętrzny  G 1
d45 Odpływ kondensatu Gwint zewnętrzny  G 3/4
g01 Wlot powietrza    
g02 Wylot powietrza    
h22 Czujnik wytwornicy ciepła Średnica mm 9,6
h23 Czujnik wytwornicy ciepła, opcja Średnica mm 9,6
i43 Osłona otworu technologicznego    
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15.2 Schemat połączeń elektrycznych
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A1 Podzespół elektroniczny (regulacja)
A2 Podzespół elektroniczny (element obsługowy)
B1 Czujnik temperatury
C1 Kondensator roboczy
E1 Grzałka
F1 Ogranicznik temperatury bezpieczeństwa TSR
F2 Wyłącznik ochronny silnika M1
F3 Czujnik wysokiego ciśnienia
F4 Bezpiecznik
G1 Anoda ochronna
K2 Przekaźnik sprężarki
K3 Przekaźnik elektrycznego ogrzewania awaryjnego/

dodatkowego
LLF Opcjonalny styk do zewnętrznego nadajnika sygnałów 

(patrz rozdział „Przyłącze elektryczne / Wariant przyłą-
cza z zewnętrznym nadajnikiem sygnałów”).

M1 Sprężarka
M2 Wentylator
N1 Termostat TSR
N2 Regulator odmrażania
R1 Rezystor
S1 Przełącznik DIP
X0 Zacisk sieciowy
X1 Zaciski przyłączeniowe wewnętrzne
Behälter Zbiornik
Kappe Kołpak
Mantel Płaszcz zewnętrzny

!  Szkody materialne
Jeśli do przyłącza X0/LF podłączony zostanie sygnał z 
zewnętrznego nadajnika sygnałów, urządzenie musi być 
podłączone na stałe do napięcia zasilania. Nie wolno za-
mieniać L1 i N.

 Wskazówka
ff Nie zajmować przyłącza X0/FB.
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15.3 Tabela danych

  WWK 220 electronic WWK 300 electronic WWK 300 electronic SOL
  231208 231210 233583
Parametry hydrauliczne
Pojemność znamionowa l 220 300 291
Powierzchnia wymiennika ciepła m2   1,3
Zakres stosowania
Temperatura ciepłej wody z pompą ciepła maks. °C 65 65 65
Temperatura ciepłej wody z ogrzewaniem awaryjnym/dodatkowym 
maks.

°C 65 65 65 

Dopuszczalna temperatura ciepłej wody w zasobniku maks. °C   70
Granica stosowania dolnego źródła min. / maks. °C 6-42 6-42 6-42
Min. przestrzeń przed kratką zasysania i wydmuchiwania powietrza w 
miejscu ustawienia

mm 400 400 400 

Min. przestrzeń nad urządzeniem w miejscu montażu mm 350 350 350
Min. powierzchnia podstawy pomieszczenia ustawienia m2 6 6 6
Min. kubatura pomieszczenia przeznaczonego na urządzenie m3 13 13 13
Maks. dopuszczalne ciśnienie robocze zimnej/ciepłej wody MPa 0,8 0,8 0,8
Parametry mocy wg EN 16147
Znamionowa temperatura ciepłej wody (EN 16147) °C 55 I 65 55 55
Znamionowy profil obciążenia (EN16147)  L I XL XL XL
Temperatura poboru ciepłej wody (EN 16147 / A15) °C 53,8 | 63,1 53,8 53,8
Temperatura poboru ciepłej wody (EN 16147 / A7) °C 53,2 I 63,2 53,2 53,2
Maksymalna ilość ciepłej wody do wykorzystania 40 °C (EN 16147 / A15) l 288 | 365 404 404
Maksymalna ilość ciepłej wody do wykorzystania 40 °C (EN 16147 / A7) l 289 I 365 405 405
Czas nagrzewania (EN 16147 / A15) h 6,98 | 8,70 9,75 9,75
Czas nagrzewania (EN 16147 / A7) h 10,02 I 11,97 13,41 13,41
Pobór mocy w okresie gotowości (EN 16147 / A15) kW 0,033 | 0,062 0,045 0,045
Pobór mocy w okresie gotowości (EN 16147 / A7) kW 0,046 I 0,075 0,063 0,063
Współczynnik wydajności COP (EN 16147 / A15)  3,22 I 2,95 3,27 3,27
Współczynnik wydajności COP (EN 16147 / A7)  2,61 I 2,22 2,65 2,65
Moce grzewcze
Średnia moc grzewcza (EN 16147 / A15) kW 1,68 I 1,62 1,69 1,69
Średnia moc grzewcza (EN 16147 / A7) kW 1,23 I 1,17 1,23 1,23
Pobór mocy
Średni pobór mocy przez pompę ciepła (EN 16147 / A15) kW 0,52 I 0,55 0,52 0,52
Średni pobór mocy przez pompę ciepła (EN 16147 / A7) kW 0,47 I 0,53 0,47 0,47
Pobór mocy przez pompę ciepła maks. (za wyjątkiem okresu rozruchu) kW 0,65 0,65 0,65
Pobór mocy ogrzewania awaryjnego/dodatkowego kW 1,50 1,50 1,50
Maks. pobór mocy przez pompę ciepła + ogrzewanie awaryjne/dodat-
kowe

kW 2,15 2,15 2,15 

Parametry elektryczne
Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody (profil obciąże-
nia), powietrze w pomieszczeniu

  A1) (L) A1) (XL) A1) (XL) 

Współczynniki wydajności wg EN 255
Współczynnik wydajności przy A15/W15-55 (EN 255)  3,42 3,82 3,82
Współczynnik efektywności energetycznej przy A15/W15-55 (EN 255)  3,78 4,22 4,22
Dane elektryczne
Przyłącze sieciowe  1/N/PE ~ 220/230 V 50 Hz 1/N/PE ~ 220/230 V 50 Hz 1/N/PE ~ 220/230 V 50 Hz
Maks. prąd roboczy A 8,54 8,54 8,54
Prąd włączeniowy maks. A 23,44 23,44 23,44
Zabezpieczenie A C16 C16 C16
Poziom hałasu
Poziom mocy akustycznej (EN 12102) dB(A) 60 60 60
Średni poziom ciśnienia akustycznego w odległości 1 m na wolnej prze-
strzeni

dB(A) 45 45 45 

Wykonania
Stopień ochrony (IP)  IP21 IP21 IP21
Czynnik chłodniczy  R134a R134a R134a
Ilość czynnika chłodniczego kg 0,85 0,90 0,90
Długość sieciowego przewodu przyłączeniowego ok. mm 2200 2200 2200
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Dane techniczne

  WWK 220 electronic WWK 300 electronic WWK 300 electronic SOL
Wymiary
Wysokość mm 1545 1913 1913
Średnica mm 690 690 690
Wysokość diagonalna mm 1692 2034 2034
Wysokość po przechyleniu z opakowaniem mm 1895 2230 2230
Wymiary urządzenia z opakowaniem (wysokość/szerokość/głębokość) mm 1740/740/740 2100/740/740 2100/740/740
Masy
Masa własna kg 120 135 156
Przyłącza
Przyłącze kondensatu  G 3/4 G 3/4 G 3/4
Przyłącze cyrkulacji  G 1/2 A G 1/2 A G 1/2 A
Przyłącze wody  G 1 A G 1 A G 1 A
Podłączenie wymiennika ciepła    G 1
Parametry
Typ anody  Anoda ochronna Anoda ochronna Anoda ochronna
Natężenie przepływu powietrza m3/h 550 550 550

Parametry mocy odnoszą się do nowych urządzeń z czystymi wy-
miennikami ciepła. 

Dane znamionowe według EN 16147 / pompa ciepła z powietrzem 
obiegowym

Informacja dotycząca klasy efektywności energetycznej: Dane 
spełniają oficjalne wymogi dla podgrzewaczy wody wprowadzone 
rozporządzeniem UE nr 812/2013, które wejdą w życie we wrześniu 
2015 r., określone dla pomp ciepła normą EN 16147.

Klasy efektywności energetycznej oznaczone 1) będą odpowiadać 
od września 2017 r. klasyfikacji A+.
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Gwarancja
Urządzeń zakupionych poza granicami Niemiec nie obejmu-
ją warunki gwarancji naszych niemieckich spółek. Ponadto w 
krajach, w których jedna z naszych spółek córek jest dystrybu-
torem naszych produktów, gwarancji może udzielić wyłącznie 
ta spółka. Taka gwarancja obowiązuje tylko wówczas, gdy spół-
ka-córka sformułowała własne warunki gwarancji. W innych 
przypadkach gwarancja nie jest udzielana.

Nie udzielamy gwarancji na urządzenia zakupione w krajach, w 
których żadna z naszych spółek córek nie jest dystrybutorem 
naszych produktów. Ewentualne gwarancje udzielone przez 
importera zachowują ważność.

Ochrona środowiska i recycling
Pomóż chronić środowisko naturalne. Materiały po wykorzy-
staniu należy utylizować zgodnie z krajowymi przepisami.

KYOTO | R134a
Niniejsze urządzenie jest napełnione czynnikiem chłodniczym 
R134a. 

Czynnik chłodniczy R134a jest fluorowanym gazem cieplarnianym 
ujętym w Protokole z Kioto o globalnym potencjale cieplarnianym 
GWP = 1300.

Czynnika chłodniczego R134a nie wolno uwalniać do atmosfery.

OCHRONA ŚRODOWISKA I RECYCLINGGWARANCJA 

GWARANCJA | OCHRONA ŚRODOWISKA I RECYCLING   
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